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א א
 .ألسس اجلمالية لتوظيف الوسائط التشكيلية يف التصوير احلديث املعاصرا :א

א מ  . ماجد بن صالح سالمه بلعالء:א

א א א ف على دورهـا    حتديد مفهوم الوسائط التشكيلية يف ضوء األسس اجلمالية والتعر         :א
باإلضافة إمكانيـات   , والتعرف على الدالئل التارخيية واجلمالية املرتبطة بالوسائط التشكيلة يف التصوير احلديث          ,يف التصوير احلديث  

كما يكون لإلطار النظري    , الوسائط التشكيلية يف إطار استخدامها يف العمل الفين وحتليل بعض األعمال املختارة يف التصوير احلديث              
ويطبق الباحث بعض األعمـال     . وما يكون له من أثر فعلي لدارس الفن وإنتاج        ,  التشكيلية طثراء مرجعي للمفاهيم املرتبطة بالوسائ    إ

الفنية اليت تعتمد على التجريب باخلامة إلنتاج أعمال فنية قائمة على مستخلص من التحليل كمخرجات جديدة يعتمـد عليهـا يف                     
لباحث بتحديد االجتاهات الفنية اليت سوف تتناوهلا الدراسة واختيار جمموعة مناسبة من األعمـال لكـل                وتكون عينة ا  . إنتاجه الفين 

 .حركة كعينه أوليه مث اختيار عملني من األعمال كعينة للدراسة ويكون االختيار مقصود هلذه األعمال 
א :א

  ما مفهوم الوسائط التشكيلية يف جمال التصوير احلديث؟-
  ما تأثري الوسيط على اجلوانب التعبريية واإلبداعية يف العمل التصويري؟-٢
  ما األسس اليت تناوهلا الباحث يف حتليله لألعمال الفنية القائمة على توظيف الوسائط التشكيلية على سطح الصورة ؟-٣
  ما أهم املدارس الفنية اليت أستخدم الوسائط التشكيلية ؟-٤
 شكيلية لتوظيف الوسائط التشكيلية يف كل حركة فنية ؟ ما األساليب الت-٥

א  :מ
 للوسائط احلديثة على سطح اللوحة تأثرياً و خاصةً يف اجلوانب التعبريية و اإلبداعية و الذي ملسناه يف اجلانب التحليلي لـبعض                      -١

 .األعمال املنتجة يف ذلك اجلزء 
يثة منها الوسائط غري التقليدية على سطح العمل الفين و صهرها يف عمـل حيمـل                 لقد استخدمت املدارس الفنية و خاصة احلد       -٢

 .مقومات احلداثة على سطح الصورة 
 تنوعت األساليب و الطرق املتبعة لتوظيف الوسائط و اخلامات املتنوعة على سطح الصورة إىل املدرسة األخرى و اجتاه إسـلوبه             -٣

 .اخلاص يف توظيفه لتلك الوسائط 

א  :מ
 زيادة االهتمام من جانب طالب البحث والدارسني ومعلمي التربية الفنية يف التعليم العام حنو استخدام خامات بيئيـة وحمليـة يف    -

 .التعبري الفين وخباصة يف جمال التصوير وذلك ملا حتتوي عليه من إمكانات تشكيلية وخصائص فنية تربوية واقتصادية
كي يتمكن من اكتـشاف إمكانياـا التـشكيلية         , ة التجريب يف اخلامة الواحدة يف جمال التعبري الفين         يؤكد الباحث على ضرور    -

 .والتعبريية املتعددة وخباصة يف جمال التصوير
 البد وأن تتضمن املناهج الدراسية يف كلية التربية الفنية تدريس الوسائط التشكيلي يف الفن حيث إنه يعد مدخالً يتيح للطـالب                      -
صة اإلبداع احلر دون التقيد داخل إيطار الرؤية املرتبطة بالواقع البصري يف الطبيعة واليت تعيق الطالب املمارسني للتعـبريي مـن                 فر

 .خالل اخلامة يف اإلنتاج الفين
يـات  باإلضـافة إىل اجلمع   , يف الكليات واملدارس اهزة بقاعات عمـل      ,  إقامة ورش عمل لتوظيف اخلامات على سطح اللوحة          -

 .الثقافية 
 .باألسس اجلمالية اليت حتققه الوسائط يف العمل الفين وخاصة التصويري منه,  البد من توعية املهتمني بالفن التشكيلي-
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Abstract 
 

Topic:The aesthetic grounds for substitute formations at modern photography. 
:Researcher Name 

 Majed Salah Salama Balala. 
The objectives and Samples  of the search 
Defining the concept of substitute formations in the light of the aesthetic foundation 
and the identification of the role in modern photography 
And the identification of the historical evidence and aesthetic that linked with media arts 
in modern photography as it would be.  
In addition, possibilities of media forms in the context of using it in the technical work 
and analysis of some of the selected works in modern photography  
The theoretical framework will enrich the concepts that linked with media forms and its 
real impact on art and production Scholars  
The researcher applies some of the technical work which depend on testing with raw 
material for the production of works of art based on material derived from analysis as 
new outputs relied upon in art production 
The sample researcher which study will be by choosing a group of works for each 
movement as first sample then choosing two works as sample for this  research. 
Study Questions  
١) What are the concept definition  of substitute formations in modern photography ? 
٢) What are  the effect of  substitute formations  on the expression and creative side  in the 
photography work? 
٣) What is the institute which the research used in his analysis to substitute formations  on  the 
image's surface? 
٤) What is the important school which used the  substitute formations?   
٥) What are the formation manners which used in the substitute formations  in each art 
motion? 

. Important results 
١) To the modern substitute especial effect on painting's surface and especially in  expression 
and creative side which was clear in analysis side to some works in this part .  
٢) The art school and especially the modern one have used un traditional substitute on the 
surface of the art work , then melt it in a work carry modern substitute on surface image 
٣)The styles and ways which followed in  functional   materials and substitutes have  diversified 
into  another   school  and different style which used on surface of the work.       

nt recommendationsImporta 
Increase the interest on the part of students, scholars and researchers and art teachers 
in public education about the use of raw environmental and local materials especially in 
the photography, because it contains a potential formation and art characteristics both 
educational and economical. 
The art curriculum in the education college should including Substitute formation 
because that will give the student chance to free creative without chain inside visual 
border which links in the visual reality in nature which disloyal student whom work in the 
art production.     
Establishing workshops for the recruitment of raw materials on the surface of the 
painting in the colleges, schools and the work of well-equipped rooms in additional to 
cultural associations  
To have the media for those who are interested in using media and the full knowledge 
of raw material and content of the aesthetic and artistic, so this type of art will not 
change to random and non-recognition.  
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 إىل مــثَلِي و قـــــدوتي يف عـطـــائــــه  الــــــذي
  الينضب وغمر�ي حبكمته وبسداد رأيه  إىل 

والدي العزيز حفظه ا  
إىل من كا�ت  و مازالت ببحر حبها و عطـائها  أسخى من 

 السـحاب  أمي احلبيبة حفظها ا 
  العطاءاوا�تظرو.. ..إىل من بذروا يف �فسي الطموح

  إخوا�ي
وقدمت الغايل والنفيس  ... إىل من سهرت معي الليايل 

 رفيقة دربي وأ�يسة وحدتي
  زوجيت الغالية

 
 إليهم مجيعاً أهدي مثرة هذا اجلهد العلمي املتواضع



 ٥

}نِي رَبزِعأَو كُرَ أَنمَتَكَ أَشتَ الَّتِي �ِعأَ�ْعَم عَلَى َو عَلَي وَ وَالِدَي مَلَ أَنا أَعصَالِح 

ضَاهخِلْنِي َو تَرمَتِكَ أَدالِحِنيَ  عِبَادِكَ فِي بِرَحالنمل آية{الص F١٩E     

  

. الذي وفقين إلجناز هذا البحث, أمحده وأشكره على عظيم كرمه وامتنانه, احلمد اهللا رب العاملني

سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثرهم إىل يوم وأصلي وأسلم على من ال نيب بعد 

 وبعد...... الدين 

ويبذل , الذي بذل, يسعدين يف هذا املقام أن أرفع أمسى آيات الشكر والعرفان هلذا الوطن الغايل
و ميتد شكري وامتناين إىل ,والشكر موصول جلامعة أم القرى. الغايل والنفيس للرقي بالعلم واملعرفة

أو طلب يل ... كما أشكر لكل من مد يل يد العون ,أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية 
 .أو بذل جهد لتوجيهي .... النجاح والتوفيق واملساندة والدعاء 

, ودماثة أخالقه, وأخص بالشكر اجلزيل سعادة املشرف الدكتور حممد أمحد هالل على سعة صدره
وجهوده املخلصة اليت كان هلا األثر , ودعمه الال حمدود ,  البناءةوإرشاداته, وتوجيهاته القيمة

حامت خليل األخ / كما أتقدم بالشكر والعرفان إىل سعادة الدكتور. األكرب يف خروج هذا البحث
األمر , وتشرفت بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته, األكرب واألستاذ الذي علمين كيف أرسم وأبدع
 . يف مشواري العلميالذي كان له بالغ األثر

محزة / كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل من علمين كيف أصيغ حروف التعبري الفين سعادة الدكتور
أمحد عبد الرمحن الغامدي الذي كان / وأتوجه خبالص شكري إىل أستاذي الفاضل الدكتور, باجوده

 ومد يل يد العون من معلمني وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدين. له بالغ األثر على إمتام حبثي
 .وأصدقاء 

 
 سائالً املوىل عز و جل أن ينفع يب ومبا قدمت لرفعة اإلسالم واملسلني

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلي اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 א
 الصفحة الموضوع

 :الفصل األول
 خطة الدراسة

 ١      مقــــدمة    
 ٢ خلفية الدراسة      

 ٢ مشكلة الدراسة      
 ٣ أمهية الدراسة

 ٣ أهداف الدراسة
 ٣ أسئلة الدراسة
 ٤ حدود الدراسة

 ٤ مصطلحات الدراسة
 الفصل الثاين
 :أدبيات الدراسة

 ٨ اإلطار النظري: أوالً
 ١١ الوسائط التشكيلية يف التصوير احلديث:املبحث األول: أوالً

 ١١  مفهوم الوسائط التشكيليةً:والأ
 ١٢ مفهوم اجلمال
 ١٤ اخلامة مجالياً

 ١٥ الوسائط التشكيلية والتجميع
 ١٧ الفلسفة اليت بين عليها التجميع

 ١٧ األسطح واخلامات املستعملة يف الرسم
 ١٨ أسطح االستقبال

 ٢٢ األصول التارخيية املرتبطة بالوسائط التشكيلية: ثانياً
 ٢٢ البدائي القدميالفن 

 ٢٧ الفن املصري القدمي
 ٣٢ الفن اإلسالمي

 ٤٤ الوسائط التشكيلية التقليدية وغري التقليدية: املبحث الثاين: ثانياً

 ٣٧ ألوان ذات وسيط مائي: عرض لبعض اخلامات التقليدية: أوال
 ٣٧ التصوير املائي



 ٧

 ٣٩ التصوير بألوان اجلواش
 ٤١ التصوير بالكريليك

 ٤١ لتصوير بالباستيلا
 ٤٢   اخلشبيةنالتصوير باأللوا
 ٤٤ التصوير بالزيت

 ٤٥ التصوير بألوان ذات وسيط مائي زييت
 ٤٧ اللدائن 

 ٤٨ اللدائن كوسيط تشكيلي يف العمل الفين
 ٥٢ الفرتاج احلكاك

 ٥٢ الكوالج 
 ٥٥ املبحث الثالث القيم اجلمالية 

 ٥٥ اإليقاع
 ٥٧ التكرار
 ٥٨ ج التدر
 ٥٨ التنوع

 ٥٨ االستمرارية 
 ٥٨ االتزان
 ٦٠ الوحدة

 ٦١ .التناسب والتناغم
 ٦٢ السيادة

 ٧٨ البدايات األوىل للفن احلديث:املبحث الرابع: رابعاً

 ٦٣ املذاهب الفنية احلديثة: أوالً
 ٦٤ التأثريية

 ٦٧ :التغري احلديث الذي طرأ على اللوحة الفنية
 ٦٨ لوسائط التشكيلية من خالل عجائن اللون يف التصويرالبدايات األوىل 

 ٦٩ دخول الوسائط التشكيلية يف التصوير احلديث

 ٧٠ )م١٩١٠ -١٩٠٠(فترة التغري اجلذري للفن ما بني عام 
 ٧١ خامات  متعددة

 ٧٣ تقنيات التصوير املستحدثة
 ٧٩ يثالبدايات األكادميية للوسائط التشكيلية يف العصر احلد: ثانياً
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 ٧٩ ةالتكعيبي: أوالً
 ٧٩ التكعيبية موادها ونواا  
 ٨٠ أهداف املدرسة التكعيبية
 ٨١ مسار التكعيبية اجلديد

 ٨١ األلوان املستخدمة يف التكعيبية
 ٨٢ مراحل التكعيبية

 ٨٣ توظيف الوسائط املختلة يف العمل الفين عند التكعيبيني
 ٨٧ الدادائية: ثانياً

 ٨٨ ائي واخلامة السائدة يف أعمال الدادائيةالفكر البن
 ٨٩ مميزات الدادائية

 ٩٠ توظيف الوسائط التشكيلية يف أعمال الدادائية
 ٩٥ السريالية: ثالثاً

 ٩٥ نشأا وتسميتها
 ٩٧ توظيف الوسائط التشكيلية يف أعمال السرياليني

 ١٠١ البوب آرت: رابعاً
 ١٠١ نشأا وتسميتها
 ١٠٣ ئط التشكيلية يف أعمال البوب آرتتوظيف الوسا
 ١٠٧ ما بعد احلداثة
 ١٠٩ نقطة تغري الفن

 آرت بوفريا أو املفاهيمية
 الدراسات السابقة: ثانياً

١٠٩ 
١١٤ 

 الفصل الثالث
 منهج وإجراءات الدراسة

 ١٢٢ منهج الدراسة
 ١٢٢ عينة الدراسة

 إجراءات الدراسة ١٢٢
 ١٢٦ أدوات البحث

 ابعالفصل الر
 حتليل خمتارات من األعمال

 ١٢٨ حتليل خمتارات من أعمال الفنانني العرب واألجانب
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 ١٢٩ بابلو بيكاسو
 ١٣٥ جاسرب جونز

 ١٤٤ روبرت روشنربج
 ١٥٠ أمحد نوار

 ١٥٥ فرغلي عبداحلفيظ
 ١٦٠ فاروق وهبة اجلبايل

 ١٦٦ حممد سيام
 ١٧١ حممد عبداهللا الغامدي

 ١٧٣ فيصل السمرة
 ١٧٦ تجربة التطبيقية للباحثال

 الفصل اخلامس
 نتائج البحث والتوصيات

 ١٩٨ نتائج البحث
 ١٩٩ التوصيات

 ٢٠٠ املصادر واملراجع
 ٢٠٦ مواقع الكترونية استعان ا الباحث يف جتميع ببعض صور األعمال الفنية لبحثه

<
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א א
 رقم الصفحة اخلامة املستخدمة اسم الفنان اسم العمل الشكل

 ٢٨  بدون رسم ختطيطي )١(شكل 
 ٢٥ أكاسيد بدون رسم بدائي )٢(شكل 
 ٢٥ أكاسيد طبيعية بدون رسم بدائي )٣(شكل 
 ٢٦  خرز-خشب بدون قناع إفريقي )٤(شكل 
 ٢٦  ليف- خيط -خشب بدون قناع إفريقي )٥(شكل 
 ٢٩ لى احلجرحفر ع فنان فرعوين رسم غائر فرعوين )٦(شكل 
 ٣٠ ألوان التمربا بدون رسم بألوان التمربا )٧(شكل 
 ٣٠ ألوان مائية بدون )تابوت( صندوق خشيب )٨(شكل 
 ٣١  أحجار كرمية–طني  بدون جدارية )٩(شكل 
 ٣١ مشع بدون وجوه الفيوم )١٠(شكل 
 ٣٤ ألوان مائية بدون غزوة انتصار للمسلمني )١١(شكل 
 ٣٥ خامات متنوعة مسلمفنان  قبة )١٢(شكل 
 ٣٥ ألوان أحبار ورق ذهب بدون مصحف مزخرف )١٣(شكل 
 ٣٦ زجاج و جص بدون نافذه بالزجاج املعشق )١٤(شكل 
 ٣٦ احجار بدون فسيفساء )١٥(شكل 
 ٣٨ ألوان مائية رسم فارسي سوق شعيب )١٦(شكل 
 ٤٠ ألوان اكريلك على كانفس كاند نسكي جتريد )١٧(شكل 
 ٤٣ باستيل زييت ماجد بلعالء شعبيات )١٨(شكل 
 ٤٣ باستيل جاف ماجد بلعالء شعبيات )١٩(شكل 
 ٤٦ ألوان زيتية يوناردو دافنشي املوناليزا )٢٠(شكل 
 ٤٦ ألوان اكريلك فاتح املدرس وجوة )٢١(شكل 
 ٥٠ بوليمار بدون لوح من الدائن  )٢٢(شكل 
 ٥٠ بالستيك و حناس بدون لوح الكتروين )٢٣(شكل 
 ٥١  ورق- بالستيك –اكريلك  جاسرب جونز بدون )٢٤(شكل 
 ٥١  بالستيك-ألوان زيتية  رؤوف العطار وجه و زهرة ألوتس )٢٥(شكل 
 ٥٤ طباعة ماكس ارنسة جالفور تا )٢٦(شكل 
 ٦٥ ألوان زيتية فان خوخ تباع الشمس )٢٧(شكل 
 ٦٥ ألوان باستيل دجيا راقصات البالية )٢٨(شكل 
 ٦٦ ألوان زيتية جاك لويس قسم اإلخوة هوراس )٢٩(شكل 
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 ٦٦ ألوان زيتية يوجني ديالكروا اجلزائر )٣٠(شكل 
 ٧٢ ألوان باستيل دجيا راقصة وقت الراحة )٣١(شكل 
 ٧٢ مواد خمتلفة روبرت روشنربج بدون )٣٢(شكل 
 ٧٥ مواد خمتلفة ميشل رايت بدون )٣٣(شكل 
 ٧٦ واد خمتلفةم سيزر اليت تباع الشمس )٣٤(شكل 
 ٧٧ مواد خمتلفة هنري مور رأس العائلة )٣٥(شكل 
 ٧٨ مواد خمتلفة كن دروبر منظر طبيعي )٣٦(شكل 
 ٨٤ مواد خمتلفة جورج براك باصرة النوادي )٣٧(شكل 
 ٨٥ مواد خمتلفة بيكاسو كوالج )٣٨(شكل 
 ٨٦ مواد خمتلفة بيكاسو التشيلو )٣٩(شكل 
 ٨٦ مواد خمتلفة كاسوبي كمان وقنينة )٤٠(شكل 
 ٩٢ حديد و خشب مارسيل دوشامب عجلة دراجة )٤١(شكل 
 ٩٣ ألوان و قصاصات ورقية سويترس بدون )٤٢(شكل 
 ٩٤  و خاماتلوحان زجاجيني مارسيل دوشامب العروس )٤٣(شكل 
 ٩٩ خامات خمتلفة دانيال سبوري قصائد نثر )٤٤(شكل 
 ١٠٠ مواد خمتلفة ماكس ارنست طري )٤٥(شكل
 ١٠٥ حناس و طباعة روبرت روشنربج بدون )٤٦(شكل
 ١٠٦ طباعة حجرية و ألوان روبرت روشنربج عيد ميالد دانيل )٤٧(شكل
 ١١١ خشب و ورق جوزيف كوزيث كرسي وثالث كراسي )٤٨(شكل

 ١١٢ جص و ألوان بودرة كابور ام  مثل اجلبل )٤٩(شكل 
 ١٣٠ ألوان زيتية بيكاسو بدون )٥٠(شكل 
 ١٣٢  تلوينم جرائد وأقال-ورق ملون بيكاسو طاولة و جريده )٥١(ل شك

 ١٣٤  كرتون ألوان زيتية-خشب بيكاسو الصورة الساكنة )٥٢(شكل 
 ١٣٧ بالستك -طباعة جرافيكية جاسرب جونز بدون )٥٣(شكل 

 ١٣٩  ،اكرليكةمواد جاهز جاسرب جونز بيت األمحق )٥٤(شكل 
 ١٤١ ألوان على توال, بويل استر سرب جونزجا هدف بأربعة وجوه )٥٥(شكل 
 ١٤٣  بالستك-طباعة جرافيكية  جاسرب جونز بدون عنوان )٥٦(شكل 
 ١٤٦  خشب-حمنطات  روبرت روشنربج تصوير مركب )٥٧(شكل 
 ١٤٧ وسائط متعددة روبرت روشنربج عمل مركب ماعز حمنط )٥٨(شكل 
 ١٤٩ حمنطات،خشب روبرت روشنربج تصوير مركب )٥٩(شكل 
 ١٥٢ ةصفائح الكتروني-اكرليك  أمحد نوار وجوه الفيوم )٦٠(شكل 
 ١٥٤ .ةخشب صفائح الكتروني أمحد نوار روح احلضارة )٦١(شكل 
 ١٥٧  ألوان اكريليك– قش –طمي  فرغي عبد احلفيظ وجه مصر )٦٢(شكل 
 ١٥٩ . ألوان زيتية–كانفش –طمي  فرغي عبد احلفيظ القاهرة )٦٣(شكل 
 ١٦٣  شاشات تلفزيون–معدن –قماش فاروق اجلبايل حراس املعبد )٦٤(شكل 



 ١٢

 ١٦٥ ك ألوان اكر يل–قماش إسفنج  فاروق اجلبايل رحلة يف مركب الشمس )٦٥(شكل 
 ١٦٩  ألوان زيتية- غراء–خشب  حممد سيام تكوين حرويف )٦٦(شكل 
 ١٧٢  حديد–خشب  حممد الغامدي كوين )٦٧(شكل 
 ١٧٥  ألوان زيتية- غراء–خشب  فيصل السمرة جمموعة حنني )٦٨(شكل 
 ١٨٣  عجائن جاهزة   -ورق جرائد  ماجد بلعالء السقاء )٦٩(شكل 
 ١٨٦  عجائن جاهزة   -ورق جرائد  ماجد بلعالء السالم )٧٠(شكل 
 ١٨٨  خيش– فوم –مواد خمتلفة  ماجد بلعالء الفارس واحلصان )٧١(شكل 
 ١٩٠ اكريلك) فونتو نايت(عجائن  الءماجد بلع قباب وخنيل )٧٢(شكل 
 ١٩٢  ورق ملون نسيج-كوالج ماجد بلعالء الفارس )٧٣(شكل
 ١٩٤ أحبار- باستيل -ورق كرتون ماجد بلعالء روحانيات )٧٤(شكل
 ١٩٦ باستيل– احبار –ورق كرتون  ماجد بلعالء املسجد )٧٥(شكل

 



 ١٣

:
 القرن العشرين أثرهـا     ع حدثت يف أواخر القرن التاسع عشر ومطل       يتلاالكتشافات العلمية   لكانت  

يف تفسري كثري من املفاهيم الفكرة والعلمية والفنية يف حركة احلضارة اإلنسانية وقد تأثرت حركـة                
الفن ذه التغريات وتكونت بذلك حركات واجتاهات فنية جديدة ترتبط يف تطورها حبركة الفـن               

 .احلديث
 وتكونت مفاهيم مجالية جديدة     ,واملعاصراهات الفنية احلديثة على التصوير احلديث       وقد أثرت االجت  

 أعمال حديثة حتمل مسات عصرها من حيث التطور والتقدم          إبداعحنو استخدام وسائط تشكيلية يف      
 توظيـف  إىل وا على استخدام وسيط تقليدي بل جلأ  ن حيث مل يقتصر الفنانو    ,العلمية املكتشفات   يف

 واملتنوعة وصهرها يف عمل واحد      الوسائط املختلفة  أكثر يف العمل الواحد مع اختالف تلك         أوخامة  
 .إلبداعا بالتنوع و  مجالية جديدة تتسم فيها اللوحة احلديثةأسسحيمل 

ه من الصعب على الباحث يف فلسفة اجلمال يف القرن العشرين أن            نأ) م٢٠٠٢( تذكر أمرية حلمي    
ن لكل فنان ومفكر رؤيته اخلاصة املستمدة من اإلمكانيات اهلائلة اليت           أل ذلك   ,يكتفي مبنظور واحد  

 وخاصة بعد أن حتققت اإلجنازات العلمية والصناعية اليت جاء ـا غـز           ,  أما التعبري الفين   ،أصبحت
األمر الذي ترتـب عليـه      , وبعد اإلطالع على الفنون البدائية وعلى فنون الشرق القدمية        , الفضاء

 تغريت األفكار اليت    اكم, ن التراث الكالسيكي اليوناين الروماين السائد يف ذلك العصر        حترير الفن م  
وحتـرر مـن   , تدور يف خميلة الفنان واليت كانت الرؤية الغربية تسيطر عليه يف رؤيته وعمله الفـين         

 .قيودها بعد أن ضل أسري تلك األفكار واملعتقدات السائد يف ذلك العصر
ادت الدعوة إىل منطق يقبل التطور واحلركة والتنـاقض بـل           هذا العصر ز  مع التطور الذي يشهد     

 احلياة االجتماعية والنفسية واليت تشمل التعبري الفين عن جوانب اإلنسان الالشـعورية             ةيتسع خلرب 
 .وقدرته يف اإلبداع واخليال

وب مصح من وسيط تشكلي جديد على سطح العمل         أكثر يوظف   أناستطاع العمل الفين احلديث     
 .خبربة فنية وتقنية عالية مع تنوع زوايا الرؤية

 والتغري الكبري يف موقـف الفنـان جتـاه    األساليب تعرب عن تطور أنلقد استطاعت اللوحة احلديثة  
 احلياة اجلاريـة املعـربة عـن التقـدم          حداثبأ التحاماً   أكثر أصبحاتمع الذي يعيش فيه حيث      

غـري   متغريات يف بداية الفن احلـديث        تظهر.  الفين تاجهإنالتكنولوجي والعلمي مما انعكس على      
 إىل حقيقيـة    أشـياء  بإضافةالتصوير ويتمثل ذلك     على سطح    باألداء ة مرتبط ي وه معهودة من قبل  

 اجلاهزة مثل الـسلع االسـتهالكية       األشياء وبعض   واألوراق واحلبال   األقمشةسطح اللوحة مثل    



 ١٤

 اً مـضاف  أو األشياء كما هي     وقد تكون هذه  ,  املعادن حوشرائ من اآلالت  وأجزاء اليومية   واألدوات
ن لوحة التصوير من حيـث البنـاء        ملمسية ومن مث فإ    وط بتصرف الفنان معاجلات لونية وخط     إليها

 ذوبان الفواصل بـني تلـك املـواد         إىل أدى تصويرية مما    وأخرىمجعت بني خصائص وقيم حنتية      
 .لفينشكلي التعبري ااخلامات بعدما مت املزج بني و
 

 :א
يف النصف الثاين من القرن العشرين حدثت تغريات فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية أثرت                

 وقد تأثرت حركـة  ,اإلنسانيةيف تغيري كثري من املفاهيم الفكرية والفنية والعلمية يف حركة احلضارة        
 يف تطورهـا    جديدة ترتبط م مجالية   الفن ذه التغريات وتكونت حركات واجتاهات فنية ذات مفاهي        

 .القرنحبركة الفن احلديث يف النصف األول من هذا 
مت فيهـا   ولقد كان للبيئة الفكرية تمع ما بعد احلرب العاملية الثانية أثره على الفن التشكيلي حيث    

 .يتنيالعامل ل احلربني من القيم اليت سادت جمتمع ما قبتغري العديد من املفاهيم وايار كثري
فلقد كان للفلسفة الوجودية األثر يف توجيه الفلسفة اجلمالية يف اجتاه معاصر مغـاير ملـا كـان يف                   

 وغريهـا .. .واجلـشتالية درسة السلوكية   امل كما كان لتعدد اجتاهات مدارس علم النفس ك        ,املاضي
عتماد على التجريب   كرب األثر على الفكر الفين من خالل انتقال جمال اخلربة اإلنسانية من منطق اال             أ

 .ق ومنطق لألفكارلالال شعور كمنط فقط إىل منطق التغري واخليال الناتج من
 القيمة يف األعمال الفنية حيث متثـل اخلـصائص          ألحكام  القيم التشكيلية والتعبريية مصدراً    تعدو  

فنـان مـن خـالل      التشكيلية وداللتها التعبريية والناجتة عن طبيعة التنظيم اجلمايل الذي يقوم به ال           
 . مجالية وتعبريية خمتلفةاستخدامه للوسائط التشكيلية دف التعبري عن قيماً

 حتليل خمتارات من األعمال الفنية يف التصوير احلديث ـدف التوصـل             احلايل إىل ويهدف البحث   
لـك  لألسس اليت قام عليها توظيف تلك الوسائط التشكيلية املختلفة يف ضوء املفاهيم املرتبطـة بت              

 مث إجياد مداخل جتريبية قائمة على توظيف تلك الوسائط التشكيلية           الفنية ومن املدارس والتوجيهات   
  . نتائج ذلك التحليل مدخال من مداخل تدريب التعبري باللونراملختلفة واعتبا

 

:א
ـ   أكثر أو ين من جمال ف   أكثربني  مع  إن الوسائط التشكيلية على سطح اللوحة جت        أو فنيـة    ربة من خ

 فمـن املمكـن     , فانه مير خبربات يف ااالت الفنية      كانأي  ن املتلقي للفن    من هذا املنطلق فإ   . نيةقت



 ١٥

تنحـصر  عليـه   و . مدروسـة  وأسس وفق ضوابط    األعمال مثل هذه    إلنتاجؤهل  ي ه إعداد   إعداد
 .ملعاصراملشكلة البحث يف دراسة الوسائط التشكيلية وعالقتها بالتجديد يف مفهوم الفن ا

  اجلمالية للوسائط التشكيلية يف التصوير احلديث؟األسس ما -١
 ؟ابتكاريه فنية باستخدام الوسائط التشكيلية ذات صبغة جتريبية أعمال استخدام أمكانية ما -٢
الستخدام وسائط جديـدة     التربية الفنية    أقسام يف   أكادميية جتارب   إجراء احلث على    أمكانية ما   -٣

 املعاصر؟يف فن التصوير 

א :א
فلـسفة  متنوعة واليت تتفق مع     ووسائط متعددة   وأن ما طرأ على سطح اللوحة من مستحدثات          -

 اللوحـة التـصويرية مـع       إطارالتصوير احلديث الذي كثرة فيه املمارسات والتقنيات وخرج عن          
 علـى   ت بيئيـة  اندماج جماالت خمتلفة من الفنون التشكيلية من جمسمات وخامات جاهزة ومهمال          

 . جديرة بالدراسةأمهية ظاهرة فينة على املستوى احمللي العلمي مما جيعل للبحث أصبحت, سطحها
 تتميز عن غريها يف كوـا       األعمال خبربات يف مجيع ااالت الفنية وهذه        للفن مير  الدارس   أن مبا   -

 هذا اال يثـري إنتاجـه       بإطار مرجعي يف   الدارس   إفادةنه من املمكن    فإ,  من جمال فين   أكثرتضم  
 .الفنية

א א :א
حتديد مفهوم الوسائط التشكيلية يف ضوء األسس اجلمالية والتعرف على دورها يف التـصوير               .١

 .احلديث
الوسـائط التـشكيلة يف      بتوظيف واستخدام    الدالئل التارخيية واجلمالية املرتبطة   التعرف على    .٢

 .التصوير احلديث
ت الوسائط التشكيلية يف إطار استخدامها يف العمل الفين وحتليـل بعـض             التعرف على إمكانيا   .٣

 .احلديثاألعمال املختارة يف التصوير 
ثر فعلي لـدارس    وما يكون له من أ    ,  التشكيلية طإثراء اإلطار املرجعي باملفاهيم املرتبطة بالوسائ      .٤

 .الفن وإنتاجه
א :א

 : على النحو التايلاألسئلةميكن حتديد 
 ؟احلديثمفهوم الوسائط التشكيلية يف جمال التصوير ما  -١
 ما تأثري الوسيط على اجلوانب التعبريية واإلبداعية يف العمل التصويري؟ -٢



 ١٦

                  القائمـة علـى توظيـف الوسـائط         األسس اليت تناوهلا الباحث يف حتليله لألعمال الفنية       ما   -٣
  ؟التشكيلية على سطح الصورة

  الوسائط التشكيلية ؟أستخدمما أهم املدارس الفنية اليت  -٤
  ؟يف كل حركة فنيةالوسائط التشكيلية األساليب التشكيلية لتوظيف ما  -٥
 

א :א
املنجـزة يف بدايـة     ) اللوحة املسطحة   (  دراسة خمتارات من األعمال التصويرية       :الزمايناحلد   - 

واليت متثل األعمال املـستخدم     , ن التاسع عشر إىل الوقت احلاضر     العصر احلديث منذ منتصف القر    
 .فيها وسائط تشكيلية يف التصوير احلديث

 .اً أجانب أو عربسوف يكون اختيار األعمال ألهم الرواد يف املدارس الفنية سواء :املكايناحلد  -

:אא
 :א

 وخطـة   ,الفـين القات اإلنشائية يف بناء العمل      هي أصول وقوانني الع   ) " م٢٠٠٢( يعرفها حسني   
 ".التنظيم اليت تقرر الطريقة اليت جيب مجع العناصر ا إلنتاج تأثري معني 

 

א  :א
توسـط بـني     الوسيط هـو امل    – أوسطهم مجع وسيط أي     :الوسائط) بدون( قاموس احمليط جاء يف   

 .املتخاصمني
 أمـا  ,املـشاهد  اخلامات اليت يستخدمها املصور ويراهـا        اأ على   :)م١٩٩٥(زكي  روز  تعرفها  و

 .خراآل منها خصائصه اليت متيزه عن لكٍل و ,عليه والسطوح املطبق األلوانهي فبالنسبة للتصوير 
 على الـسطوح فكـل      واأللوان واملالمس على أا بعض اخلامات     ) م١٩٩٥(وتوظيف روز زكي    

عزهلا عن األخرى فتخلق جو متكامل شامل عندما نظر         جزئية من مواد الوسيط ال ميكن فصلها أو         
 ٢٨٨ص. إليه على التوال

 يستخدمها الفنان يف العمل الفين سواء        اليت بأنه جمموع اخلامات  ) م٢٠٠٥(وتعرف عواطف عريف    
امـة جـاهزة    كانت لدائن أو جرائد أو جمالت أو قطع أقمشة أو أسالك أو قطع معدنية أو أي خ                

 طار إبداعاته الفنية يف عملة الفين ليخرج عمالً جديداً يتماشى مع روح العصر إيستعني ا الفنان يف



 ١٧

 

ـ اأكان ألوان سواء يقع على اللوحة  كل ما  بأنه :اًإجرائييعرفه الباحث الوسائط    و  مـن  اً أو قطع
 أو  ,الورقيةكالدائن أو العجائن    أو أشياء جاهزة    أو مهمالت بيئية     ,ومعادنالقماش أو بقايا أخشاب     

 .للخروج بعمل يتماشى مع روح العصر احلديث, غري ذلك

א  :א
 الفنـان  وأصبح األكادميي الفن هو الثورة على التقاليد املتحجرة املتمثلة يف     ) م١٩٨٤(يعرفه نظمي   

 بشخصيته وفروض    متمسكاً ,املبدعةان ملخيلته   ن الف أطلق رضاه بل    م بعد أوايل برضاء اجلمهور    يبال  
 .املبتكر الشخصي بأسلوبهاصة والتعبريية عن واقعه رؤيته اخل

מ :א
بأنة عبارة عن عمل ختطيطي كروكي لشيء       "عرف برنارد مايرز الرسم     ت)  م ٢٠٠٣(يذكر املناصرة   

نـه  عمل منته قائم بذاتـه، إ     " أما النوع الثاين من الرسم فهو عبارة عن         . متت رؤيته يف حلظة معينة    
 الكروكيـات   فيه أما النوع الثالث من الرسم فهو الذي تستخدم          .صورة وليس جمرد رسم ختطيطي    

 تتم يف النهاية كعمل من أعمال التصوير أو النحت أو فن العمارة     اليت كدراسات لبعض املوضوعات  
.٩٩ص

:א
 فن توزيع أصباغ أو ألوان سائلة علـى         " التصوير من ناحية األداء بأنه       )م٢٠٠٣ (ويعرفه املناصرة 

جل إجياد اإلحـساس     من أ  – قماش التصوير أو لوحة ذات إطار أو جدار أو ورق            –ٍو  سطح مست 
 وكذلك اإلحساس باالمتدادات الناجتة عن تكوينات       ,باملسافة واحلركة وامللمس و الشكل أو ختيله      

١٠٠ ص"هذه العناصر 
 

:)Technique(א
سيط بنحو مالئم للوصول إىل تأثري      هي قدرة املصور على تشغيل الو     ")  م ١٩٩٠(وتعرفه روز زكي    

 جيعلها حتقـق الغـرض      أي قدرة املصور على استخدام أدوات العمل و خاماته استخداماً         . تعبريي  
 ٢٣ص . "منها



 ١٨

 :) ismodernmPost(א
عـدم التقيـد     البداية ليصف حماولة التطاول و     مصطلح استخدم يف  )  م ١٩٩٠(وتعرفه روز زكي    

م لتكسري النظام العـاملي املتحـد املتمثـل يف          ١٩٧٠دمية يف جمال العمارة وذلك عام       بالتقاليد الق 
ت علـى حركـة تـشكيلية يف        البارهاوس ومن جهة أخرى أطلق هذا املصطلح يف أوائل الثمانينا         

ملانيا و الواليات املتحدة أطلـق عليهـا حركـة           انتشرت يف ايطاليا و اجنلترا و أ       النحتالتصوير و 
  ٢٣ص) The New Image.(دة الصورة اجلدي

 

  Assemblage:א
 يـتم   األداء يعتمد على التجميع والتركيب وهو نوع مـن          أسلوب هو   ")م١٩٩٦(يعرفه عثمان   

 ." مع بعضها البعض على سطح الصورةكبهااوتر أجزاء أو عن طريق جتميع بعض القطع إنتاجه
 واخلامات جاهزة الصنع وجيمـع      األبعادء ثالثي    التجميع يعتمد على البنا    أن ":نه يعرفه بقوله  كما أ 

صلة بـني   العرب عن   يبني جماالت الفن املختلفة مثل النحت والتصوير وغريها ويستخدم بقايا البيئة ل           
 ٢٢ص". اتمعالعمل الفين وقضايا 

 
نه تقنية بناء أعمـال ثالثيـة       أ)" م١٩٨١( قاموس الفنون اجلميلة     ويعرف العمل الفين التجميعي يف    

وحيدث ذلك يف بعض األحيان مع اسـتخدام العناصـر       , األبعاد باستخدام عدد من األشياء املركبة     
 ١٧ص".  املدهونة أو املغطاة أو املشكلة بواسطة الفنان 

 

א א א :א
تسم بـالقيم    فنياً ي   يتناوله الفنان ويشكل منه عمالً     أنكل شي ميكن    :) م١٩٩٧ (يعرفه عبد احلفيظ  

 ٨٨ص.صنعة املغري فهو جيمع بني اخلامات املصنعة و مصنعاً أواجلمالية والتعبريية سواء كان طبيعياً 

:א
 تعين الرسم التجريـدي املؤلـف مـن         وأا , أن كلمة التوليف تعين امللصق     إىليشري معجم املورد    

 باسـم   أيضاً إليهكما يشار   , ملتصقة على سطح الصورة   ,  وغريها واإلعالناتقصاصات الصحف   
 .صنع من جمموعة قطع خمتلفةالفن التلصيقي أي الفن الذي 



 ١٩

كرب تعميماً على أساس أا تعين اسـتغالل        عارف والفنون كلمة التوليف بشكل أ     وتستخدم دائرة امل  
خامات خمتلفة من قصاصات ونفايات من وجهة نظر القيمة التشكيلية أو امللمسية أو قيمة الـشكل            

 وتستدعي   تشري إىل معانٍ   تستخدم خامات التوليف مبدئياً لقيامها التمثيل على اعتبارها أشكاالً        وقد  
 .قيماً ترابطية

التوليف بأنه معايشة جديدة على سطح الصورة بني األلوان كخامة          ) "م١٩٩١(وتعرف فاتن فضايل    
 ٢٢ص". مبفهومها التقليدي وبني اخلامات األخرى اجلاهزة واملضافة

بأنه عملية ذهنية تعتمد على الفكر املنظم الختبار تلـك اخلامـات            ) " م١٩٨٢(ها فخري   و يعرف 
ومعايشتها يف العمل الفين باألساليب اليت تتفق وصفاا اجلوهرية واألصلية لتعمل على تأكيد وحتقيق        

 ٨٩ ص." يف العمل الفينة الفنيةالقيم
 

 College):א(א

 أسلوب إلخراج الصورة من خالل عملية اللصق وخاصة لصق الورق           هو)"م١٩٩٦(يعرفه عثمان   
وهو أسلوب قائم على بعـض اخلامـات        , بأنواعه أو خامات طبيعية ومصنعة على سطح الصورة       

واألشياء على اللوحة مثل ورق الصحف واالت واألقمشة والغالب على هذا األسلوب أن تكون              
 ٦ص."هذه اخلامات يف شكل شرائح قليلة السمك
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 الوسـيط هـو املتوسـط بـني         – مجع وسيط أي أوسطهم      :لغة الوسائط) احمليط قاموس(يف  جاء  
 .خاصمنياملت

 أما  ,املشاهدعلى أا اخلامات اليت يستخدمها املصور ويراها        :  الوسيط )م١٩٩٥(زكي  روز  تعرف  
 منها خصائـصه الـيت متيـزه عـن          ٍل و لك  ,عليهبالنسبة للتصوير هي األلوان والسطوح املطبق       

 ٢٨٨ص.األخر
 مسطحة  األعمالهذه  الوسائط التشكيلية هي اخلامات املستخدمة يف العمل الفين سواء كانت           أما  و
األوليـة  يعـين املـادة      )م١٩٨٠(مصطلحات الفنون    جاء يف  اخلامة يف اللغة كما      أما. جمسمة أم

Rommaterial.  ا مبعىن   ,والتشغيل عليها عمليات التشكيل      اخلامة اليت مل جيرِ     أياملادة قبل   أ 
 ٥٧ ص .تعاجل أن

 يستخدم يف تشكيل وصياغة العمـل       أناملقصود باخلامة هي كل ما ميكن       ) م١٩٧٧(  ندا   ويذكر
 مالتـ مهمأ , بقايا معادنمأ ,اًأخشاب أم , طينات متنوعةمأ ,اًأحجار مأ ,اًألوانسواء أكان , الفين 

 .غري ذلك أو  جاهزة أشياء مأ 
هي "  املقصود باخلامة من خالل تعريفه للمادة        )"م١٩٩٨( Kolingwoodكولنجوود  ويوضح  

ن هذا   فإ ,خامة بأا وصفت املادة اخلام     وإذا. .انتهائهامة والشيء املنتج بعد     ما يتماثل يف كل من اخل     
 شيء  إىل مل تشكل بعد يف الصورة اليت حتصل عليها بعد حتوهلا            أا يعين   أمنا ,شكل بال   أايتضمن   ال
 ٢٦ص".إنتاجهمت 

ال تكتسب املادة اخلام أن "   G. Stolinitzيصف جريوم ستولينيتز ) م١٩٩٤(ويذكر حسني 
 إليهـا  تكون يد الفنان قد امتـدت        أن بعد    إال Aestheticsاستطيقية   فنية فتصبح مادة     صيغة

 ٢٥ ص ".مجالياً فأبدعت منها حمسوساً
  العمل الفين وتعرب عن ما     وتأسيس إنشاء هناك وسائط خمتلفة تتمتع خبواص حسية تسهم يف          أنكما  
 اخلاصـة   وأدواته واسطته لكل فن    إن" ) م١٩٦٣(  G.demyويقول يف ذلك جون ديوي       .فيه

والنقل وكل واسطة تنبئنـا بـشيء ال سـبيل          ,  من التواصل    لتالئم  نوعاً   جمعولةوهذه الواسطة   
 ١٧٥ ص " مكتمالً حيداًإفصاحاً آخر عنه بلسان لإلفصاح



 ٢٥

 الفنان جيسد عمله من مـادة       أن أي   ,فيزيائياًلكل عمل فين وجوداً     ) " م١٩٧٩( مطر    تعريف أما
 وهي الواسطة املادية املتنوعة فهـي قـد         ,اآلخرين إىل ينقل ا العمل الفين      ,معينة واسطة   أوعينة  م

وذا تتكون مفـردات     , اإلنساين اجلسم   أو ,وأصواتاً اًألوان أو اًأخشاب أو معدناً   أوتكون حجارة   
 ٣١ص. "اللغة اليت يتعامل ا  الفنان مع مجهوره 

لية هي مزيج من اخلامات اجتمعـت مـع          التشكي طالوسائ أنتبني لنا   ومن هذه التعاريف السابقة ي    
 اإلعمال خاص مييزها عن غريها من        فنياً ذا طابعٍ   حتدت لتنتج لنا عمالَ   ا و امتزجت  و بعضها البعض 

 .األخرالفنية 
 تعين التوليف بني    ) "بدون(  عبد الرسول     ثريا وتستخدم كلمة توليف يف الفنون احلديثة كما ذكرا       

 ١٠١ص  ". تثري اخلامات اتمعة العمل الفين ذاتهأن على ,الواحد العمل الفين ثر من خامة يفأك
 أكثـر تستخدم كلمة توليـف بـشكل   ) "م١٩٨٥(  يف دائرة معارف الفنون يذكر الدمرداش    أما

 أو امللمس   أو ,التشكيلية استغالل خامات خمتلفة ونفايات من وجهة نظر القيمة          أساس على   تعميماً
 أـا  أي على اعتبار     ,التمثيلية لقيمتها    بينما خامات التوليف تستخدم مبدئياً     ,للشكللقيمة الفنية   ا

 ٤٢ص  .الفين ترابطية دف يف النهاية لثراء العمل  وتستدعي قيماً,معاٍن إىل تشري أشكال

 
 ,معـانٍ  مـن     يف حمتـواه   املصطلح ملا حيمله هذه      مفهوم الوسائط مفهوم مشويلٌ    أنوعليها يتضح لنا    

 ربط  عنه من   وما يتمخض  ,الفين العمل   إثراءمتعددة تسفر عنها قيم حسية ومجالية فنية اهلدف منها          
 ترتبط برؤى مستحدثة ختتلف عن املنهج املعـروف         ,جديدةتلك العناصر بعضها ببعض يف قوالب       

 ,البارز دورها   عةالتشكيلية اتم تلعب تلك الوسائط     عليها حيث ك األعمال واليت تعود الناس      للت
 .للمتلقي إيصاله واملضامني بصورة نفهم من خالهلا ما يريد الفنان األفكارلتنقل لنا تلك 

 

א מ
 مـع   إال تظهـر  مل   فلسفته اجلمال و  أن إال ,األرض على   ه منذ وجود  لإلنسانل الفن مالزماً    ظ    
 .اليونانمال هم  من اهتم بفلسفة اجللأو أن ويعتقد ,األولية للفلسفة لنشأةا

كمـا  , ن الفلسفة اجلمال عرفت منذ القدم وكان هلا علماؤها وتارخيهـا          بأ) ٢٠٠٢(وتذكر مطر   
 بـذلك   وأخذت بـالتطور شـاقةً    , األملانعرفت يف العصر احلديث عن الفنانني احلديثني وخاصة         

د العـصر    فشه وغريها نوالفرنسيو, واإلجنليز, األمريكانمسارات جديدة وخاصة عند الفالسفة      
 واضحاً يف االهتمام بعلم اجلمال خصوصاً بعد تعدد التيارات الفنية وظهور فالسـفة              احلديث تزايداً 



 ٢٦

 وغريهم  توديكار,  وشوبنهور ,لوهيج, وكنت,  وكروتشة ,بريكسن يف الفكر املعاصر مثل      دجد
 عنـد فالسـفة     ضايا املعرفة العلمية  قوقد تستقل لغة الفن واجلمال عن لغة العلم وال         .الفالسفةمن  

 يف فلـسفة    بااليـدولوجيا  وقـد تـرتبط      ,املعاصرين احملللنيالتحليل وقضايا املعرفة العلمية عند      
 متـأثرة فكمـا تـصدر     ,  من مدخل    أكثر لفلسفة اجلمال    أناالجتماعني والسياسيني وهكذا نرى     

ئرة املعرفة  ان د  وتوسع م  اإلنسانيةباملذاهب الفلسفية تنعكس على هذه املذاهب وتوجه نظرا للقيم          
 .بالذات وباتمع 

 اجتاهـات   العشرين واختلفـت   الدراسات اجلمالية تشعبت يف القرن       نأ) م١٩٩٥( يذكر فضل   
املدارس االجتماعيـة يف الفـن    و  االجتاهات فمنذ مطلع القرن ظهرت, الفن  إىلالفالسفة ونظرام   

 بـني الفنـان     أو,  بني الفرد وجمتمعـه       من التفاعل  أساس اخلربة اجلمالية على     أصحااواليت يفسر   
 أصـبح   بـل , أي أن الفن مل يعد حصراً  على فئة أو طبقة معينة كما يف الـسابق                 ,ومجهور املتلقني 

خذ رأي املتذوق هلذا الفن واحلكـم عليـه          إىل أكثر من ذلك يف أ      ىمفتوحاً جلميع الفئات بل تعد    
 . وإبداء الرأي فيه 

ن  يكتفي مبنظور واحد ذلك أل     أن على الباحث يف هذا القرن       نه يصعب أ") م٢٠٠٢ (مطر  وتذكر  
 التعبري الفين بعـد     أصبحت أمام اليت  مكانات اهلائلة   إل فنان ومفكر رؤيته اخلاصة املستمدة من ا       للك

 ٢١٨ص  ". الفضاء و العلمية والصناعية اليت جاء ا عصر غزاإلجنازاتحتققت 
 وذلك ملـا رأوا     ,ومفكروه ؤهصبح له علما  أبذلك الفن و   االهتمام   وتزايدوتعددت األفكار واآلراء    

  .فيه من فائدة عائدة على إنسان هذا العصر
ن اجلمال حقيقة   تغري مستمر  وأ      ظاهرة ديناميكية يف   اتب علم اجلمال    نبأ) "بدون  (  ماهر   ويصف

تمـع  ونـت يف ا   هلذا تكّ , موضوعية متناسقة توجد يف بيئة ذات ظروف خاصة تدرك من خالهلا            
 بكل سلبياا   أثرت بعد احلرب العاملية الثانية  ظروف بيئية ومجالية جديدة           –التكنولوجي الصناعي   

 ١١٣ ص ". على املفاهيم اجلمالية يف التصوير احلديثوإجيابياا
 مـع   تتالءم يتمتع مبرونة فكرية وحسية جديدة       وأصبح العمل الفين    وأفكار تغريت مواضيع    كما قد 
 مل يتفقوا علـى     فإم اليت ظهرت من قبل العلماء والفالسفة        واآلراءمن النظريات   بالرغم   ,عصرها

 فلسفية جديدة   تأمالتدخل   قد أ  األملاين الفيلسوف   )جمارتناوب( أن إال ,اجلمالعريف موحد لعلم    ت
وظل معين دراسة املدركات احلسية متمثالً عند       , )١(  ىاألستطيقستعمل كلمة   الصاحل علم اجلمال ف   

 .تلف عن ما هو موجود عند باوجمارتن الذي ال خي) تكن(



 ٢٧

 علم اجلمال علم يبحث بوجـه خـاص يف          إن "بوجمارتن"ف  يعريف ت ) م  ١٩٨١(  برجاوي   ويذكر
 لدفئه   نظراً ,بالسرورجيعلنا نشعر    ن اجلميل هو ما   أ ب )ريىادرموند بريك ( بينما   , احلسي اإلدراكتقييم  

الذي يتسم عنده بالفخامة والعظمة وعتمة      " اجلليل"لى عكس    ع ألوانهورقته وتنوعه ونعومته وبريق     
 ."ألوانه
 تعريف  إعطاء إىل يف حني ذهب ماركس      ,للفكرةن اجلمال عنده مرادف للتجلي احملس        هيجل فإ  أما

 .للجمالمادي تارخيي 
ث  من حي  أكان علم اجلمال علم مشويل يف تناوله للعمل الفين فهو بتناوله من مجيع اجلهات سواء                إن

 .اللوحةاليت يترتب عليها بناء  واألساليب من حيث اخلامات وأاملضامني  وأ األفكار

 א

 سواء كانت خامـات      اخلامات  و رغم اختالف تلك املواد    وخاماته    فن مادته  ل لك أنمن املعلوم       
 اخل....)الكوالج ( خامات غري تقليدية كالدائن واألوراقأو ,بأنواعهاتقليدية كاأللوان 

 ) استاطيقية( ساكنةفتصبح مادة صبغة فنية  اخلامةأو  املادةال تكتسب) م١٩٩٤(ويذكر حسني 
خمتلف من كونـه مـادة      " حمسوساً مجالياً   "إال بعد أن تكون يد الفنان قد امتدت إليها فجعلت منه            

 .صلبة أو خام إىل مادة اكتسبت ليونة أو طواعية بفعل املهارة الفنية
ن العمل الفين حيتفظ بشيء ولو قليل من        فإ ,الفنان تبدي كل ثرائها احلسي على يد        امةأن اخل ونرى  
إنتـاج   على    املادية املستخدمة يف تركيبه حبيث تتعاون مجيعاً       مع عناصر  تلك املادة اليت تتضافر      آثار
 .املشاهد يثري انتباه أن احملسوس اجلمايل الذي البد من ذلك
ذاـا   هي    وإمنا ؛العملالعمل الفين ليست جمرد شيء قد صنع منه هذا           خامة أن إىل باإلضافةهذا  

 اليت   و اخلامات   فاملواد ,ني على تكوين املوضوع   تع أنا  ت حسية خاصة من شأ    بوصفها ذات كيفيا  
 أو   جمرد موادليستهي ف ,أخرى أعماالً أو الفنية سواء كانت لوحاً األعمال منها تلك أنتجت

ها وانـسجامها   ت خاصـي  وخامات هلا  هي مواد    وإمنا ,الفين على العمل     وضعت بشكل معني   خامات
 .الفينيف العمل  مهاونظا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
تعين دراسة إمكانية املدركات احلسية ووصف معرفة اإلنسان احلسية باجلمال والتعـبري عنـه يف               بأا  )م١٩٩٧(جودي  يعرفه  ) ١(

 ١٣ص. يعني باملعرفة املتحملة عن طريق العقلأشكال فنية مقابل املنطق الذي 
 فتغريت مفاهيم العمـل الفـين       ,عصره ويواكب   ا يتقدم ويتنام  أنيف ظل هذا استطاع العمل الفين       

 ومت, الواحـد  واخلامات للعمل    األفكار واملواد  يف تناوهلا للموضوع من حيث        تنوعاً أكثر وأصبحت
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 وإيـصال  العمل الفـين     إثراء مجايل اهلدف منه     أساس يف اللوحة الفنية مبنية على       وسائطدمج عدة   
 .الفكرة للمشاهد بصورة متجددة جتعله خيوض يف خضم هذا العمل

 أوالً  يتجلى ال ينحصر بالضرورة يف مجال املوضوع بل هو       " العمل الفين   " ومن هنا فان علم اجلمال      
 .احلسيوبالذات يف صميم مظهره 

 

א א  :א
 احلرب العلمية   أعقابتيجة للتقدم العلمي والصناعي اللذين حدثا يف جمتمع القرن العشرين بعد            ن   

 اجتماعيـة   أو اقتصادية   أو,  يف مجيع النظم سواء كانت سياسية      مشويل  بعدها من تغري   جاءالثانية وما   
ـ  وأصبح,  اليت كانت معروفة من قبل     األداءواليت ظهر معها بعض املتغريات يف طرق         ن جبميـع    الف

 جديـدة أدت  تقنيات   بذلك   مستخدماً,  خمتلقة وأساليبفروعه حقالً للممارسة والتجريب خبامات      
 الفنان املصور عن ما     رؤىفقد اختلفت   , فاهيم واملصطلحات احلديثة يف الفن     ظهور الكثري من امل    إىل

والـيت  , نياً وتشكيلياً  حبثه وجتريبه يف خمتلف الوسائط املمكنة ف       إىل وذلك يعود    ؛كان عليه يف السابق   
 واليت كان فيها االعتماد على اخلامة وما نتج عنـها   , الفكرية احلديثة هلذا العصر    األبعادتتناسب مع   

 ملا يـدور يف خـاطره       فأصبحت اخلامة لدى املصور ملهمةً    , مجالية وممارسات تشكيلية  من متغريات   
د من احلرية واالنطالق يف جمال الكـشف عـن          تاح له املزي  أمما  ,  حمدودة أال إمكانياامستثمراً فيها   

ائيةيماً تعبريية وحلوالً تشكيلة ال ق ةًالصورة متضمنسخرها على سطح خامات مستحدثة م. 
 هناك مفاهيم ومصطلحات جاءت مواكبة مع الفن احلديث واليت مل تعرف ومل تستخدم من          أننا  رذك

يف جمال الفن سواء كـان يف التـصوير أو           املصطلحات ما يعرف بالتجميع      هقبل يف الفن ومن هذ    
 هلا  االجنليزية كلمة التجميع يف اللغة      أن)م١٩٩٥(ويشري البهنسي    . أو غري ذلك   النحت أو اخلزف  

 يرتل علـى    اًميع قصاصات خشبية لتكون موضوع     جت " اليت تعين  Marquetry فمنها   عدة معانٍ 
 Assemblageوكلمـة   " نها فيما بي  أجزاءجتميع  " فتعين   Aggregation كلمة   أما"اخلشب

 ١٢ص.يستخدم هذا املصطلح يف النحت التجميعي  ماوأكثر ,تعين جتميع خامات خمتلفة مع بعضها
 ثالثيـة   أعمـال انه تقنية بناء    ) " م١٩٨١(ويشري معىن العمل التجميعي يف قاموس الفنون اجلميلة         

 مع اسـتخدام العناصـر      ياناألح املركبة وحيدث ذلك يف بعض       ءاالستيا عدد من    باستخدام األبعاد
 . املشكلة بواسطة الفنانأو املغطاة أواملدهونة 

جميع يقوم علـى  ت الأن " Daniel wheelerنقالً عن دانيال ويلر ) م١٩٩٦(ويذكر عثمان 
 على صورة نقوش بـارزة ومتاثيـل حـره          األخرى ة املواد الصلب  أو استخدام نفايات املدن     أساس
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 أعمـاهلم و الدادا يف    وهذا ما استخدمه فنان   , يد مضمون العمل الفين   االرتكاز واليت تعمل على جتس    
 .اليت نفذوها بغرض السخرية من جمتمعام يف ذلك العصر

 التشكيل  إعادةيعين تقنية   " مصطلح التجميع    أن ناقد الفنون التشكيلية     )جني ديبوقت ( أنويضيف  
 Fair field فليـد  أضافكما ".  احلقيقيةاألشياءملنتجات فنية عن طريق استخدام جمموعة من 

ـ  واألكيـاس  الكوالج واليت استخدمت فيها بطاقات السفر      أعمال ترتكز على    أعمال أا"  هالورقي
 " واليت يتم جتميعها معاً على صورة لوحاتاإلعالناتوقطع 

 هو فن يعتمد على اجلمع بني جماالت الفـن           تعريف التجميع على أنة    إىل) م١٩٩٦(ويصل عثمان   
 إطـار  على اجلمع بني تقنيات خمتلفة داخل        إىل اعتماده   باإلضافة ,فة من حنت وتصوير وغريها    املختل

 خبامات هلا دالالت رمزية مع االحتفـاظ        األبعاد بذلك تقنية البناء ثالثي      مستخدماً, عمل فين واحد  
 ١٨ص."اخلاصةيئتها وصفاا 
لنفايات وخملفات املـدن مـن املـواد         هذا النوع من الفن اعتمد على استخدام ا        أنونرى مما سبق    

 عن طريق التراكب    األبعاد واسم ثالثي    األبعاد فنية جاء منها املسطح ثنائي       أعماليف بناء   املختلفة  
 امعة بصورة دائمة أي بصورة فنية قائمـة علـى           األعمال يتم تنفيذ    اكم, واالئتالف مع بعضهم  

خذوا العناصر من صل مع فناين العصر احلديث الذين أكما ح ,  حنتها أو البناء الفين دون رمسها      أسس
 فنية تكون يف بعض     أعمال صناعية وتوظيفها تشكيلياً يف      أوبيئتهم سواء كانت تلك العناصر طبيعية       

 . موضوع مستوحى من التراثأو جممعة بطريقه عفوية للتعبري عن مفهوم اجتماعي األحيان
 وتبدو تصويرية بدرجة كبرية حيث ميكن دجمها علـى          ناأللوا جتميعية متعددة    أعمال هناك   أنكما  

 . يف العمل املنتجوانسجاماً بذلك حساً فنياً ةًمؤدي,  املستخدمة على القماشاأللوانالفور مع 
وخنص هنا الفن التشكيلي الـذي      , لقد جاء القرن العشرين وما حيمله من مترد على كافة األصعدة          

أو أي مواد ووسائط مـستخدمة      , أو كيفية يف البناء   , أسلوبأو  ,  ال ينتمي إىل مدرسة معينة     اصبح
 . الفنان كيفما يشاءصوغه ياً مفتوحاًبل أصبح تعبري, فيه
 

 :אאא
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بالغ , ن تطور يف كافة ااالت     للفن يف مطلع القرن العشرين وما سايرها م        األوىل كان للبدايات    
ن هؤالء الفنانون   وكّ حيث)م١٩٩٦( فيذكر عثمان , فلسفة فنان التجميع   على تكوين فكر و    األثر
 التقليدية املوروثة عـن     األفكار جديداً يناهض الفن التقليدي ويعرب عن الثورة والتمرد ضد           أسلوباً

 الفنية العصر الذي    أعماهلم الواقع حىت تالئم     يري وبشكل أكرب يف    غايتهم التغ  توكان, القرون املاضية 
ن مستخدمة من قبل علـى سـطح         وخامات جديدة مل تك    أدواتوبذلك استخدموا   , فيهيعيشون  
 .اللوحة

 التصاقاً بالقضايا االجتماعية    أكثر العامل الفين    أصبح الوسائط املختلفة على سطح اللوحة       موباستخدا
فيها نوع من التهكم والسخرية من بعـض القـضايا يف           و فخرجت املواضيع    ,شها جمتمعهم ياليت يع 
كما ظهرت بتكلف بسيط على عكـس       ,  املؤقتة أو كاملوضة الزائلة    األعمال هذه   فجاءت, تمعا

مـستمدين هـذه    ,  دون تكلف يف الطـرح     أصحاا لتحمل أفكار    األعمالوجاءت هذه   , املاضي
 ذات صبغة توجيهية وتربوية هذا      أعماهلم من الواقع املتقلب بصورة سريعة؛ ولذلك كانت         األفكار
 . اجلانب اجلمايل فيهاإىل باإلضافة

מ א א א  :א
 ومن تلـك    , إليه و املواد اليت أخذها الفنان املصري القدمي كخامة الستعماهلا يف تنفذ ما يرب            تتعدد

باستخدامه مبـاين الطـني املطليـة    )م١٩٨٨(املواد اليت استخدمها املصري القدمي ما ذكره اجلبايل   
 من أمجل األمثلـة للتـصوير يف        وتعد, س واليت نفذ ا عدة مقابر     خلط باجلب  امل Mortarباملالط  

ومن املواد األخرى املستخدمة األحجار واجلري      , الدولة القدمية واليت يرجع تارخيها إىل األسرة الرابعة       
وقـد أدت   , حيث نفذت عليها جتارب يف حماولة فهم الطبيعة اللونية لتثبيته على األحجار           "والرمل  

 " بعد ذلكةه التجارب إىل االجتاه يف الطريق الذي سار عليه الفنان املصري طوال العهود التارخييهذ
يم تكنيكية للخامة اليت استخدمها هذا الفنان من حيث األلوان واألدوات واألسطح            قكما ظهرت   

طة به منـى لديـة      فباستخدامه للخامة الطبيعية احملي   , مما زاد من جعل الرتعة الفنية لديه فائقة القيمة        
بشكل كبري كل احتياجاته للعمل الفين يف أهم صوره وأسهم ذلك وبشكل كبري إىل توصيف العمل                

 .الفين وأدراجه حتت حدود معينة للشخصية الفنية
فقد استخدم األلوان   , لقد انفرد الفن املصري القدمي عن غريه من الفنون األخرى والسيما يف اللون            

 مما نتج عنها حرارة ذلك املشهد التصويري باإلضافة إىل حتديد األشـكال             األساسية بدون درجاا  
لى الظهور بشكل يشع بالبساطة والتـسطيح       ع بالعمل   ى خبطوط سوداء أو محراء مما أد      واألشخاص
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 Henryوهذه اخلاصية اليت سعى إليها الفن احلديث كما نشاهد يف أعمـال هنـري مـاتيس    
Mateesيف التعبري عن احلياة اليومية ومعتقداته الدينية كما ساعدت طبيعة اخلامة . 

استطاع الفنان املصري القدمي أن يستخدم العجائن اللونية اليت كان يوظفها يف عملية احلشو الناجتة               
عن احلفر الغائر وحيوهلا إىل بارز نوعاً ما سواء كانت تلك األعمال منفذة علـى حجـر أو علـى                    

 يف ترصيع بعض الرسوم كما نـشاهد يف         ةات األلوان الزاهي  كما استخدم بعض األحجار ذ    , خشب
قرب منـه إىل    أبعض األشخاص املرسومني، ويكون احلجر بديالً عن اللون يف أعينهم؛ حىت تكون             

 .الواقع وهذا متجه إليه بعض الفنانني يف العصر احلديث بشكل كبري
 :א

 .ىل نوعني طبيعي وصناعي األسطح املتنوعة لالستقبال اخلامة وتنقسم إ

:א:
فالسطح هو الذي    .ختتلف األسطح املستقبلة للخامة الوسطية اليت تقع عليها حسب نوعية السطح           

مـة يف التـصوير      ولكل خا  , ألنة حيمل أرضية التصوير اليت تقع علية اخلامة        ؛يعرف حبامل الصورة  
 إليـة والـيت ال    مع اخلامة املـضافه  تتالءمليت  ، ولكل سطح خواصه التركيبية ا     التحضري اخلاص ا  

ن احلـديث يف تسلـسل       تلك األسطح منذ وجود الف     ، وتنوع  عليها ه وال تتأثر بوجوده   تتعارض مع 
 :، ومن هذه األسطحمنتظم ومتطور

א :אא
ه الفنان  فيستخدم, )عدم اختراق الضوء من خالله       ( عتامته  و  قساوته  وقد عرف احلجر بصالبته و    

 اليت كان يسكنها مستخدماً وسائط لونية يف حتريره لتلك          ئي لنقل انفعاالته يف جدران الكهوف     البدا
ـ  يةصراملة كالرسم يف املعابد و املقابر        يف العقيد  مه األقوام استخدكما  .سومةراألشكال امل   و  ة القدمي
لثابـت ، والـذي عرفـت       كما استخدم احلجر يف العصر احلديث كالرسم على اجلدار ا         .ةالروماني

: ع الطـوب ومـن أنـوا   ،حلجر اجلريي و الرملي و اجلرانيتباجلداريات ومن أشهر هذه احلجار ا     
 .والطوب اإلمسنيتالطوب احملروق واألمحر 

:א
مـا يف   أ ,و اليت تتالئم معها إلنتاج عمل فـين       وتستخدم اللوائح اخلشبية الستقبال اخلامات عليها       

 بطـرق  اخلشبية إىل بعضها الـبعض       حجتمع فيها األلوا  ) ٢٠٠٦(ة فيذكر اجلبايل    اللوحات الكبري 
 . يف اخلشب املستخدملتجميعإىل غري ذلك من اأو صف على نصف التجميع املعروفة ن
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 املـضغوطة   ح و األلـوا   , و األبالكـاش   , اللوح الكـونتر   :ومن األنواع اليت تستخدم يف الرسم     
)MDF(,تصوير بعد حتضريها و إعداد سطحها للرسم عليها عمال ال وكلها تستعمل يف أ. 

 استخدم يف التوابيت و أضيف عليـه        وقد عرف اخلشب يف احلضارات القدمية مثل الفرعونية فقد        
 بعض األحجار الكرمية اليت كانت تزين ا هذه التوابيـت و            ةافإضبعض األلوان والنحت عليها و      

 .ب و غريها لالكراسي و الع

 א

 كخامة هلا قدرة على استقبال املواد هلا وسهولة العمل عليها و قد استخدم النـسيج يف                 وقد عرف 
نواع النسيج الـيت     و ال يزال الكتان من أحسن أ       لقدمي املعروف بالكتان للرسم عليه    الفن املصري ا  

 كما عرف احلرير يف أسيا و خاصة يف الصني و إيـران فقـد   , يف التصوير الزييت   ميكن الرسم عليها  
 .أبدعوا يف الرسم علية إىل وقتنا احلايل 

:א
و أ" كاملينيـاتور   "  يف حاالت خاصـة        لزجاج للرسم عليه  ويستعمل ا ) م٢٠٠٦(ويذكر اجلبايل   

ارة و إىل إدخاله يف األفران ذات احلـر       أ خاصة   اً خاصاً و ألوان   اًلزجاج النوافذ و يتطلب ذلك حتضري     
عرف الزجاج ملقاومته للعوامل اجلوية ، كما اسـتخدم الزجـاج   ، وقد العالية لتثبيت األلوان عليه  

 .املعشق بالرصاص ، و اجلص يف األعمال الفنية وخاصة املعمارية 

  :א

א א  :א

و القشور اخلشبية " الكرتون"و املقوى  هذا النوع مسطحات الورق العادي أو املضغوط أ     ويدخل يف 
ولكن ال يدخل فيهـا ورق  "سلولوزية "  الصناعية وكل ما يصنع  من مواد       و مسطحات األخشاب  
 . العصور للرسم و الكتابة مقداه الفنان املصري منذ أالربدي الذي استعمل

:א
و النحاس بعد حتـضريها و      أ األملونيومو  دنية سواء كانت مصنعه من احلديد أ      وهي تلك األلواح املع   

 معها ، كمـا هـو يف   تتالءمعلى سطحها و إعدادها الستقبال اخلامات اليت        من   ةإزالة املادة الدهني  
 . احلديثة  الفن مدارس
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א :א
عتم و الشفاف ذات أمساء     وهي عبارة عن رقائق مصنعة من مادة البوليمار على شكل ألواح منها امل            

 كمـا   ، عليهـا  و النتوء زوايا  ، وميكن التحكم بالسطح عن طريق التسخني إلحداث بعض ال         خمتلفة
 . التركيبية اد والوسائط اليت تتماشى مع خاصيته الرسم باملويستخدم عليه
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 طح االستقبال يف العمل الفينسم ختطيطي ألرس
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א: א א  : א

מא١ א א  tPrimitive Ar The:א
) الـدين   , اللغة, العقل(  خاصية   أعطاه عن باقي املخلوقات بأن      اإلنسانسبحانه وتعاىل   لقد ميز اهللا    

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علـى               {قال تعاىل   
 ٧٠ اآليةاإلسراء  } كثري ممن خلقنا تفضيالً

 التكليـف    هذا أنويرى الباحث    , والتكليف برسالة التوحيد   األرض يف   وجعله قائماً مبهمة اخلالفة   
 : نوعنيإىلقسم ين

 ٥٦ اآلية ارياتذال}    خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونوما{تعاىل لقوله   تكليف تعبدي:األول

 اإلنـسان   من هنا بـدأ    .واألمنواليت تتضمن اإلسكان واملأكل واملشرب       التكاليف املعيشية    :الثاين
 أقدم خيلد لنا    أنستطاع من خالهلا    او ,حوله والتكيف مع البيئة اليت يسكنها       ما إىل باإلبصارواعي  ال

 السنني بتلك الرسـومات     فلالآ منذ   األرضالوثائق اليت تركها كدليل قاطع على وجوده يف هذه          
 .الكهوفاليت وجدت على حوائط 

 هتفبواسـط  ,اإلنـسان حلقيقي لتطور    هو التاريخ ا    القدمي أن تاريخ الفن  ) م١٩٩٥( ويؤكد فضل   
 وعلى الكيفية اليت كان يعـيش       ,القدميةاستطاع اإلنسان أن يتعرف على تلك العصور واحلضارات         

 من حوله من    رن الفن كان لإلنسان األول وسيلة للتسجيل لكل ما يدو         أيث   ح ,البدائيا اإلنسان   
صورة ألحـد    ) ٢( وضح الشكل   يو, والكهوفأحداث ومشاهد فأخذ يف تدوينها على اجلدران        

ـ احليوانات الربية يف ذلك الوقت واليت كانت ذات عالقة بإنسان ذلك العصر من ح              ث الـصيد   ي
هو فن توثيقي هـام ملرحلـة       : فن عصر الكهوف  : الفن البدائي ) بدون(ويعرف اخلالدي   .  والغذاء

 نسان يف كهـوف السـكو  تارخيية من حياة اإلنسان على هذه األرض، تعرفنا من خالل ما رمسه اإل         
Lascwx وتامريا  ِ Altamera     ،كانـت    اليت كاملةالضارة  احل بتلك وكهوف جنوب اجلزائر 

 .البداية يف تأسيس حضارة الصورة قبل الكلمة
 -: قـسمني  إىل جنده ينقـسم     فإننا تاريخ الفن    إىل نظرنا   إذاوآخرون  ) م٢٠٠١(وتبني عبد الرزاق    

 هذا الفن   أنواع أقدم أن فقد حدد املؤرخون     ,القدميةتمعات   وهو الذي ساد مجيع ا     :األولالقسم  
 متنقالً وراء   اإلنسان ارتبط بالعصر احلجري القدمي الذي عاش فيه         الذيArchaic العتيقهو الفن   

 أن إذقعيـاً   ا كان فناناً و   بأنه يف هذه احلقبة الزمنية      ان وقد متيز الفن   ,الصيدالرزق واعتمد فيه على     
 يف هذه الفترة االستقرار اإلنسانلم يعرف ف ,هلا كان مالحظاً دقيقاً للطبيعة وناقالً     هذا العصر  إنسان
 .حياته كان يعيش يف جمتمع قبلي بدائي يف مجيع مظاهر وإمنا ,الزراعةوال 



 ٣٦

 وقد سـاد   منه حداثة حيث عرف االستقرار والزراعة وتربية احليوان          أكثر فكان : القسم الثاين  أما
 ومتيز هذا العصر بالقـدرة      األارضارات الشرقية القدمية اليت قامت على ضفاف        هذا الفن مجيع احل   

يـسمح    اهلندسي وبالقواعد الثابتة اليت ال     باألسلوبعلى التجريد وعلى استعمال الرموز والتقيد       
 .عليها اخلروج أومعها الفنان حبرية التغيري 

جته على تثبيت األلوان الـيت كانـت يف    وحا,بالرسم أما بالنسبة للتعبري   ")م١٩٧٣( ويذكر محاد   
 أو بقايا التفـاعالت الكيميائيـة       ,النبات أو عصارات    ,األلوانالطبيعة سواء كانت طينات متعددة      

 مما أدى لإلنسان من استخدام األلوان املتباينة للتعبري عن األشكال           ,وخالفهاألولية كالعظام احملروقة    
) ٣(ويوضح شـكل    . ٢١ ص ."لونموز اليت كان حيملها كل       واملعاين أو الدالالت و الر     ,املرسومة

كاسيد والصبغات املستخدمة يف تلوين الرسوم املدونة على الكهوف واليت تبدوا           استخدام بعض األ  
 اليت اسـتخدمها    األلوان نأ ")م١٩٨٨(ويذكر اجلبايل   . داءة بلون غامق واليت تظهر براعة األ      حمدد
 حبسب املنـاطق    اإلنسان اليت منحها    اإلهليةينة الطبيعة   ز خ  من تذأخ ةالزمني يف تلك احلقبة     ناإلنسا

و ,  املتكونة من الطينـات احلمـراء والـصفراء        األصباغ تلك   أخذاجلغرافية اليت يقطنها اإلنسان ف    
 هـذا باإلضـافة إىل      ,املنجنيـز واألصباغ الزرقاء املشتقة من ثاين أكسيد       " االهر" احلديد   أكسيد

 اجلبـايل   يؤكـد و. ١١ص " كانت تسحق بواسطة املاء أو املـواد الدهنيـة         األصباغ النباتية واليت  
ن أول اخلامات واألدوات اليت استخدمها اإلنسان األول هي كل ما وقع عليه بصره              أ)م  ١٩٨٨( 

 وكانـت أول أداة     ,كاسيداألومالحظاته احملدودة من األتربة امللونة ونواتج حرق املواد العضوية و           
 هذه  بأن وهنا نستطيع القول     ,الزيتاملخصبة باأللوان الترابية املخلوطة باملاء أو       هي األصابع اردة    

 وذلك يعود لـصدق اإلحـساس       ملمارسته للفن صدق الفترات اليت مر ا اإلنسان       أالفترة هي من    
فاللون املستخدم  , ومن مث بساطة األداء يف نقل املشاعر واألحاسيس       , وصدق الرغبة يف العمل الفين    

دار الكهف عن طريق استخدام األصابع قد خص هذا العمل الفين بإمكانية خاصة فيها مـن     على ج 
وفـرت  ن كانت قد     وإ ,الفنية مث عدم حتديد الشكل وحمدودية اخلربة        ,األداءالطواعية والبساطة يف    

وقد كانت جدران الكهوف عمالً طبيعياً مبا فيها مـن مالمـس             .الفين من الصدق يف العمل      قدراً
 األحجـار فة من السطوح تتنوع وتتشكل حسب الظروف الطبيعية واملكان وحسب نوعيـة             خمتل

 املرسومة علـى جـدران      اإلشكال الفنان يده املخصبة باللون يف ملء      استخدم   وعندما .وصالبتها
 . احتكاكاا ذه املالمس تناغما لونياً ساعد على غىن العمل الفينتحدثأيث حبالكهوف 
هي نفسها إىل حـد بعيـد       ,  العصر احلديث   يف  و العجائن اليت نستخدمها حىت     واألصباغفاخلامات  

 وليس معىن ذلك بالطبع أن كل اخلامات التقليدية اكتشفت          ,قبل من   تنفس اخلامات اليت استخدم   
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 وإمنا ظهرت كلها أو بعضها نتيجة عوامل متشابه يف البيئـة            ,البداياتأو اخترعت مرة واحدة منذ      
وقد دلت بساطة اخلامة املستخدمة يف ذلك الوقت على بساطة          ,لتقدم التكنولوجي الطبيعية ودرجة ا  

 هذا فرصة كبرية لظهور التعبري مبصداقية يف العمل الفين          أعطى وقد   ,الفنية وبساطة الصياغة    األداء
 املشاعر الفنية دون املرور على      إلظهار اً ومباشر اًجيد  فبساطة اخلامة كانت موصالً    ,تعقيداتبدون  

 الوسـائل   إن .وامللحة  الرغبة اجلاحمة  إلظهار فاخلامة هي وسيلة     .املنطقيةلتروي العقلي واحلسابات    ا
 لتحقيق هدفه واملتمثلة يف بسط سيطرته على الطبيعة وفـرض           أوالً اإلنسانوالوسائط اليت ابتدعها    

 متخذاً  إليهسعى   طرق تبلغه مأربه الذي ي     إجياد إىلدفعه كل ذلك    , أمرها زمام   وامتالكنفسه عليها   
 وسائط تساعده من فرض     أدوات والصور الرسوم    واألصوات واحلركات   تواإلمياءا األصواتمن  

بعض األقنعة و املاسكات ألحد قبائـل       ) ٥(و) ٤( ويوضح الشكل    . حوله شيءسيطرته على كل    
  واملصنوعة من اخلشب واملزينـة بـشكل رائـع      Kubaالكونغو اإلفريقية واليت تعرف باسم 

كما يضاف عليها الشعر أو اجللد الطبيعـي        , من لون اجللد   القريبة, بالتصاميم السطحية واهلندسة  
بعـض األليـاف أو     لـون و  ويف بعض األعمال تزين بـاخلرز امل      , ها أقرب إىل الواقع     كوسيط جيعل 
عمـال  للمـشاهد   ر هـذه األ   عمال مدى براعة الفنان اإلفريقي وسـح      توضح هذه األ  , األنسجة
  .واليت حتمل خصائص الفن البدائي.واملتلقي

ويرى الباحث أن اإلنسان األول هو املبدع احلقيقي للفن حيث اختذ من الرسوم لغة بصرية رمزيـة                 
 طبيعية صادقة معرباً ا عن واقعه وما حيتويه         برييشعر وحيس به من تعا     استطاع من خالهلا إيصال ما    

 .هذا الواقع من أفراح وأحزان أو خوف ورجاء
تطاع هذا اإلنسان إجياد الوسائط واخلامات اليت متكنه من نقل انفعاالته ومشاعره وما يـدور يف                اس

 وجوده على هذه األرض متخذاً من جدران الكهوف ا منذهن يترمجها يف لغة متفق عليأخاطره و
 تالطني النـاعم وصـبغا      من اًمتخذ, ءوعظام احليوانات و غريها وسيط لنقلها وإعالا على املال        

 وحتـد مـن      على شروط متلى   حبدود أو  دنات وسائط لتنفيذها دون التقيي    االنباتات وشحوم احليو  
 .إبداعه

لقد استطاع اإلنسان األول مع مرور الزمن أن يطور من أسلوبه ويكتشف أشياء جديدة؛ وذلـك                 
لطبيعية اليت  نتيجة لنمو وتنوع ممارسته اليت أدت بدورها إىل اكتشاف املزيد من املعارف واألسرار ا             

لينـا يف حلـة     ليعيدها إ ,  إىل األساليب القدمية   وهاهو الفن احلديث يعود بنا    .ال حد هلا إىل يومنا هذا     
 مـن فـن يـستحق       ه في م إىل دراسة الفن البدائي؛ملا رأوا       كما كرس بعض الفنانني أنفسه    ,جديدة
 .التقدير
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מ٢ א א  :א
 فلقـد كانـت   ,تارخيها يف   اإلنسانية الفنون اليت مرت ا      أهم الفن املصري الفرعوين يعد من       إن   

 الفرعونية اهتمـت     ولذا فان احلضارة   .فيهاليت كانت    حضارة عريقة ومتكاملة ومنسجمة يف وقتها     
  بعـد الفـن    ماقيذلك   ل أشار كما   " الفنون أمالعمارة هي    "أناهتماماً بالغاً بالعمارة وحنن على يقني       

 هذا  وأولوا السنني   آالف الفراعنة هذه احلقيقة منذ      أدركلقد   .احلديث وخاصة مدرسة الباوهاوس   
 ويعود ذلـك    ,هذا وقتنا   إىلقاء   استطاعت احلضارة الفرعونية الصمود والب     االفن جل اهتمامهم لذ   

ـ    اليت   األعمالخلدمة تلك    هذه الطبيعة وسخروها     أسرار من   إليه اما توصلو  إىلكله   ا أرت العامل مل
 اواعتربو ,أعماهلم أمام عاجزين   قفون املهتمني يف هذا اال ي     ت جعل وأسرارفيها من حبكة ومهارة     

  .األوىللدرجة  من اومتأمالً الفنان الفرعوين باحثاً ومدققاً
) اخناتون( بلغ ذروته مع امللك      القدامى   املصريني د االهتمام بالفنون عن   أن) م١٩٩٩(ويذكر عوف   

حيث انتقل الفن فيها مـن كونـه        ) هالعمارنتل  ( ثورة فنية عند تشيده عاصمة ملكه        أحدثالذي  
قاسـات والنـسب    امليـة ك   حداثة مما قبله حيث التزم فيها الفنان بالقواعد الفن         أكثر فن   إىلبدائياً  
 . مبتعداً عن املبالغة والزيادة املفرطةحجامواأل

 قدمـه فيما بقي لنا ممـا      نرى   إذا فإننا التصوير   أعمال إىل نظرنا   وإذا): م١٩٩١( عكاشة   ويضيف
ري مـصر   طسـا أ تصور   :األوىل اموعة   :جمموعاتثالث  "املصورون القدماء وجدناه يندرج حتت      

 تصور الطقوس اجلنائزية اليت كانت تقام للميـت         : واموعة الثانية  ,هلتهوآ خراآلالقدمية عن العامل    
بتصوير مباشر تتجلى فيه مالحظة الفنـان        تصور مشاهد احلياة اليومية      : واموعة الثالثة  ,دفنهبل  ق

 اًال يشبه حتـوير     ذلك كله تصويراً صادقاً    فيها وتصوير  اإلنسان طشمنااملصري للطبيعة واختالف    
 ٨٤٤ص" ربا من النموذج الطبيعيمقت

استخدام األلوان املائية أو التمربا يف تنفيذ األعمال الفنية اليت تصور احليـاة             ) ٧(ويوضح الشكل   
 وتظهر مدى براعة الفنان يف األداء  , شوا ي يعواالبيئية اليت كان

امـات   وخ وأسـاليب  طـرق    تلقد انتشر ) م  ١٩٧٣( عبيد   فيذكر واخلامات    عن الوسائط  أما
 والبابلية والفارسـية ورمبـا يف       اآلشوريةمثل احلضارة   كثرية   يف حضارات    وأثرت ءاملصريني القدما 

 .األقصىحضارة اهلند والشرق 
لقد اكتشفت مصر الفرعونية اخلامات اليت ميكن تطويعها للرسم على القماش واخلشب واحلجـارة              

املـواد  بواسطة   اليت استخدموها    األلوان  تثبيت أسرار إىلكما توصلوا    )٦(شكل,)جدران املعابد   ( 
 األصباغ وقد استخدموا للرسوم احلائطية حماليل       ,والغراءالعسل واللنب والبيض والشمع     كالصمغية  
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  .FRESCO وقد عرفت هذه الطريقة باسم االفرسـك         ,املبلليف املاء مباشرة فوق سطح اجلري       
 ا عن غريهم من     وا متيز األلوان من هذه عة  ء جممو  فقد عرف املصريون القدما    األلوان من حيث    أما

 على فن التصوير احلائطي بل استخدموها يف تلوين         األلواناستخدام   ومل يقتصر    ,األخرىاحلضارات  
ها ا الرسومات اليت نفذها الفنان املصري القـدمي لوجـدن         إىل نظرنا   إذا و .ومتاثيلهمبعض منحوتام   

 األعمـال  متنوعة يف تنفيذ     أساليب فقد استخدموا    ,تواخلامامتعددة ومتنوعة من حيث الوسائط      
 أو التمـربا  أو املائيـة   باأللوانعابد واملقابر مباشرةران املد كانوا يرمسون على ج   األحيانففي بعض   

 يقومون بعمل حتديـد     وأحيانا,لديهم التثبيت املنتشرة    أنواع حيرصون على تثبيتها بإحدى       و ,غريها
ها بعجائن لونيـة هلـا   ون تنفيذ العمل عليها ومن مث حشو اليت ين  شاباألخ أوعلى اجلدران   ) غائر(

 .األعمال يف بعض عن سطح العمل خفيف نوعاً ما بروز
كمـا   .بعض التصاوير املنفذة على اخلشب واملستخدمة يف حتنيط املوتى لديهم         ) ٨(ويوضح شكل   

عتيادية اليت كانـت     اال باأللوان للرسم عليه    أخذوهعرف املصريون القماش وخاصة الكتان الذي       
فلـم  ؛ وذلك للظروف املناخية      التصويرية البقاء لفترات طويلة    األعمال  مل يكتب هلذه   ولكن ,لديهم
 مـن   أوفر ظفقد كان له ح    والعظم" الرق"  الرسم على اجللد     أما ,منها أجزاء  بقايا ىلنا سو يبقى  

عض الوسائط املستخدمة كاحلجار    ب) ٩( ويظهر شكل    .التعرية عوامل   أمامقماش الكتان يف الصمود     
ـ  ....الكرمية واملنحوتة وإحلاقها بالعمل املنفذ سواء كان على جدار أو على خشب            بني هـذا   اخل وي

  كما استخدمت يف العصر احلديثتقليدية والغريبة على التصويرالغري العمل استخدام اخلامات 
 

 املـصريني القـدماء   إن " CARIO LINZI "كارلو ليرتى" نقالً عن )م١٩٧٣ (يذكر محاد
 املختلفة يف   األلوانفلقد استعمل املصريون    " ربا يف التاريخ القدمي     م يف فن التصوير والت    أساتذةكانوا  

 اليت اسـتخدموها   األساليب ومن   .تثبيتها على   اعملو استعماهلا و  أسرار إىل توصلوا   دوق, رسومهم
 زالل  أو بـالغراء    أو الـصمغ    بيت بواسطة اجلوية التث  من العوامل    األعمالاحلفاظ على   يف عملية   

 تكسية الرسوم بطبقة مـن مـادة        األحوال غريها من املواد الالصقة واستعملوا يف بعض         أوالبيض  
صـماغ  تنجية الطبيعيـة كاأل   ااملواد الر من   أخرى أنواع أو كمادة مشع عسل النحل      األلوان حتفظ

  ٣٠, ٢٩ص ص.الورنيش فيما بعدل ااملختلفة وهذه الطريقة كانت بداية البحث عن استعم
 

 اليت اكتشفت يف     الرسوم البديعة   , الشمع ألوانفيها املصريون    الرسومات الذي استخدم     ومن هذه 
 هذه الصور اليت وجدت يف النصف       إن) ١٩٩٣(ويف هذه الصدد يذكر حيىي      , مصر لوجوه الفيوم  

 عليها هذه التسمية لكثرة هذه      قتوأطل, مبدينة مصر ويف عدة مناطق منها      من القرن امليالدي     األول



 ٤٢

 بعد ذلك على كفن     تثبت خشبية   ألواح على   نفذتواليت  ) الفيوم(الصور املكتشفة يف مقابر مبدينة      
 . جسده على واليت حتتوياملتوىف

 أن إىلمما يـدل    ,  درجة عالية من الكفاية    إىلوقد بلغ كثري منها دقة يف التصوير والتعبري والتلوين           
 . بكثريأوروبا قبل األوسطكان لسكان الشرق ) هتريالرب(الوجوه السبق يف رسم 
ويضيف عبيـد    ,)وجوه الفيوم (براعة الفنان ودقة تصويره يف تنفيذ الوجوه        ) ١٠(ويوضح شكل   

 بشكل كـبري    أثرت واخلامات اليت استخدمها الفنان املصري قد        واألساليب الطرق   أن) م١٩٧٣(
اضـح يف   ثـر و  البابلية والفارسية كما كان هلـا أ       و شوريةكاآلعلى احلضارات اليت جاءت بعدها      

 . على احلضارة املعاصرة نفسهاأثرت بذلك فقد احلضارة اهلندية ومل تكتِف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 )٦(شكل 

 رسم غائر فرعوين 
 )م١٩٩٩(عكاشه
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)٧(شكل
 )م١٩٩٩(عكاشه ثروتلوحة منفذه بألوان التمربا

 

 
 )٨(شكل 

 )م١٩٩٩( عكاشه ثروتمرسوم عليه بألوان مائية) تابوت (صندوق خشيب 
 



 ٤٤

 )٩( شكل 
 )م١٩٩٩(   عكاشه ثروتلوحة جدارية استخدم فيها خامات بارزة

  )١٠(شكل 
 line. com www.kenanaon   لوحة لوجوه الفيوم
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:אא٣
 ين يف كيانه الف   , والتعبريية اإلسالميةلوحدة القائمة بني الروح      الفن اإلسالمي منذ البداية على ا      نشأ

 مميزاً يعرب   اً قبل حتمل طابع    من حيث اهتم بتحوير العناصر وتشكيلها بأشكال جديدة مل تكن معروفة         
 .عن وحدة اجلمال الفين ووحدة العقيدة

إمنا هـو   ... إلسالم الفن الذي يتحدث عن ا     هوليس بالضرورة   "  قائالً الفن اإلسالمي ويعرف قطب   
هو التعبري اجلميل عـن   و.الوجوداإلسالمي هلذا   التصورازواي يرسم صورة الوجود من الفن الذي

 يهيـئ  الفن الذي    هو  للكون واحلياة واإلنسان   اإلسالم  من خالل تصور   واإلنسان،الكون واحلياة   
ومن هنـا  . ق هو ذرة اجلمالحقيقة يف هذا الكون  واحل فاجلمال. اجلمال و احلق اللقاء الكامل بني

هو حماولة " آخر بأنهكما يعرف الفن يف موقع .عندها كل حقائق الوجود يلتقيان يف القمة اليت تلتقي
 الوجود،تصورهم حلقائق  البشر لتصوير اإليقاع الذي يتلقونه يف حسهم من حقائق الوجود، أو من

 ." يف صورة مجيلة مؤثرة
 تشييد املساجد الضخمة والقصور الشاخمة يف حكـم         إىل االجتاه   نه مل يظهر  أ) م١٩٦٦(يذكر كونل   

م على يد معاوية رضي اهللا عنه مؤسس        ٦٦١ وذلك سنة    دمشق إىل بعد انتقال اخلالفة     إىلاملسلمني  
شكل ب الفن   إىل األوىل تاياالبدفكانت هي   , وغريها... بتشييد املساجد واملباين    فبدأ األمويةالدولة  
فهو يشمل بالداً واسـعة     , األغلب هو فن متجانس وممزوج يف هويته على         مياإلسال الفن   إن .عام

, وحتت راية واحدة  ,  مرتبط بدين واحد   اإلسالميخمتلفة يف مزاياها ويعود ذلك التجانس لكون الفن         
 . رغم بعدها عن بعضاإلسالمية األقاليم متشابه يف مجيع أسلوب فرض إىل ذلك أدىمما 

  " اإلسالمي كتابه الفن يف DAVID T. RICEيفيد رايس  دعن )هـ١٤١٦(فضل  ويذكر
  ISLAMIC ART"أن هو الطريقة اليت استطاع اإلسالمي الفن إىل ما يلفت النظر أكثر إن 

ـ  والنظام املعماري املـتقن   ,الزخرفيةمثل يف الوحدات     مميزاً يت  وأسلوباًيكون ا طريقة حمدودة      ذ من
 ٣٨ص  ." ملرتبط بالفكرة والعقيدة للهجرة هذا الفكر ااألوىلالسنوات 

سـيا الـصغرى     وآ أفريقيا مشال   إىلامتدت  اليت   اإلسالميةومع الفتوحات   ) م١٩٧٣(ويذكر محاد 
 النشاط  فقد بدأ   مييزها عن غريها من البلدان     اً خاص اً فني اً لكل منها اجتاه   أنجند  .. .وتركيا وأسبانيا

 ,ومصر والعراق وسوريا    وإيران واألندلسزائر   يظهر يف ليبيا ومراكش وتونس واجل      اإلسالميالفين  
 يسجل مراحل جديـدة     اإلسالمي وبذلك بدأ تاريخ الفن      اإلسالميوكل املناطق اليت دخلها الدين      

 بقيـت يف    افإ ,سابقة فنون   اإلسالميملا كان لكل هذه البالد اليت دخلها الدين           و .الفنونلتطور  
تعـدد   نـرى    فإننـا ولذلك   .اإلسالميهيم اجلديدة للدين     املفا بالتطور مع  أخذت   اولكنه, أوطاا



 ٤٦

 واملدرسة  ,اهللينية ون بالفن املتأثرة املدرسة السورية    اومنه, اإلسالميةوالعمارة  تلفة للفنون   خمدارس  مل
املدرسة املغربية وتشمل تـونس واجلزائـر ومـراكش         و ,القبطي للفن   املصرية اليت كانت مركزاً   

 مث املدرسة العثمانية وتشمل     ,الساساين بالفن   املتأثرة والعراق   إيرانية وهي   املدرسة الفارس و ,وأسبانيا
 .اهلندية املدرسة وأخرياً ,واألنضولتركيا 
 اجلـداري وتـصوير    عن التصوير فقد مارس الفنان املسلم نوعني من التصوير ومها التـصوير              أما

 فهو عبـارة    ,العمرانية للزخارف    فكان مالزماً  جلداريا التصوير   فهو: ألولأما النوع ا  ,املخطوطات
 أولحكام وامللوك   لد  ي عن متج   املائية ترسم على اجلدران وكانت املواضيع عبارة       باأللوان تصويرعن  

منظراً عن إحدى الغزوات اليت انتصر فيها املسلمون        ) ١١( ويضح شكل    .. .والطربمناظر الصيد   
كما كانت تستخدم زخارف    , الً على القوة  وعودة القائد مع جنوده وهو حيمل فيالً على كتفيه دلي         

 .اخلاصةواقتصر ظهور تلك الرسومات على جدران احلمامات والقاعات         ,  النباتية والطيور  شكالاأل
 .األموي قبل العصر جلداريا على أي دليل على ممارسة العرب لفن التصوير ناآلومل يعثر حىت 

 عبارة عن تـزين املخطوطـات       اجلداري وهو   فن التصوير   وهو الذي فضلوه على    : النوع الثاين  أما
  .طاتو تصوير املخط"والكتب التارخيية والعلمية وعرف باسم

 الدين  أن إىل وذلك راجع    ,قليل بقدر   إال لألحياء قد حد من عمل التصوير       اإلسالمي الفن   ونالحظ
 يف احلـديث  وقد جـاء  ختتلط مع الوثنية    حىت ال  اإلنسان ينهى عن عمل الرسم اليت متثل        اإلسالمي
ل اتـص ا حىت ال تنم عن أي       ,) ذوات األرواح    ( احلية    عمل صور املخلوقات    عن ىما ينه الشريف  

فيما .. .ةياهلندس أو اجلامدة   واألشياء واألشجار األزهارلذلك انتشرت رسومات    .. .األوثانبعبادة  
ـ وي, نادراً إال عن هذه القيود     اإلسالمي اهلند وبالد فارس مل خيرج الفن        اعد ) ١٢( شـكل   ح  وض

  كلُ مـن   املضماروقد برع يف هذا     , اشتهر ا الفنان املسلم مبتعداً عن التشخيص      زخارف هندسية   
ـ  الطبي إىل أنظـارهم  مل يوجهوا    ,عبادم وملا كان املسلمون منهمكني يف       .الفن الفارسي واهلندي    ةع

 الـيت تعـرف     شـكال ألاهلندسي وبا  يستعيضون عنها ببدائع التخطيط      أم لذا جند    ,مباشربشكل  
 وبسبب حتـوير    .احلية من الطبيعة     اهلندسة بدالً  أووالتشكيالت املتشابكة    ) قالتو ري ( باالربسك  
 .اإلسـالمي  الفـن     الطبيعـة يف   أشكاهلا وجتريدها يف التكوينات الزخرفية فال يسهل متيز         األشكال

ورق مـن   ) ١٣(ويوضح شكل   , ةالواقعي الناحية   إىل قل الفنون اجتاهاً  أ اإلسالمي الفن   ولذلك يعد 
بني  الرسوم   ة وقد مجع  واألحبار األلوانمصحف وقد استخدم فيه ورق الذهب كوسيط مشترك مع          

  .نظام الزهور والدوائر
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عنـدما  ١٦ يف القـرن     اإلسالمي يف الفن    ذروته فن التصوير بلغ     أن) بدون(ويضيف حميط الفنون    
 القصور الـيت    ءوعندما كثر بنا  , علم والفلسفة انتشرت الكتب واملخطوطات اليت خدمت الدين وال      

  .وفن املخطوطة,  اجلداري الزخريف, والتصوير, االفريسكأعمال إىلاحتاجت 
 فقد كان الفنان املسلم مبدعاً يف انتقـاء تلـك       ي من ناحية الوسائط املستخدمة يف الفن اإلسالم       أما

في ضطوطات والتصاوير اجلدارية مما ي     املخ يف الرسومات   نيالوسائط فقد استخدم رقائق الذهب لتزي     
 بعـض   ني كما استخدم رقائق املعادن والصدف والعاج يف تزي        , من الثراء والفخامة   اًعلى العمل نوع  

 واليت بالغ فيه الفنان     )١٤( شكل    باجلص كما اشتهر الفنان املسلم بعمل الزجاج املعشق      , ويراالتص
كمـا بـرع الفنـان املـسلم        . نان يف ذلك الوقت   إىل درجة من الفن مل يصل هلا فن من الف         املسلم  

  .الذي متيز به وأبدع فيه خري إبداع) ١٥(بالفسيفساء والتطعيم شكل 
                                                

 

                                                
 )١١( شكل 

 نتصرين فيها الغزوات اإلسالمية املىحدرسم تصويري فارسي إل
 الفن الفارسي
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 )١٢( شكل 

 يران  إقبة الشاعر حافظ يف شرياز
 )م١٩٨٨(الصايغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  )١٣(شكل 
 رصفحة مصحف مزخرفة بورق الذهب جتمع بني نظام الزهور والدوائ

 املكتبة السليمانية تركي    
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 )م١٩٨٨( الصايغ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )١٤(شكل 

نافذة بالزجاج املعشق باجلص يف جامع السليمانية
 ستنبول تركيا أ

 )م١٩٨٨(الصايغ 
 
 
 
 
 
 
 

  )١٥(شكل 
 التطعيم بالفسيفساء امللونة  

 املغرب مدينة فاس 
)م١٩٨٨(الصايغ 
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والشك .  يف التعبري عن ما يشعر به      اإلنسانستخدمها   الوسائط اليت ا   أقدميعد التصوير املائي من         
 يف األلوان اليت استخدمها     جذورهارخيية القدمية ونرى    صل التصوير املائي يعود إىل العصور التا      أن أ 

) م١٩٧٣( إن التصوير املائي كما يذكر محـاد         أال, قدماء املصريني وغريهم من احلضارات القدمية     
دورر م وقد استعمله يف أملانيا املـصور املعـروف الربتـو            ١٤٠٠باملفهوم احلديث قد عرف منذ      

Alberto Durer  اللرحالت اليت قام يف بعض رسومه السريعة. 
أما يف فرنسا فقد استعمل الرسامني الفرنسيني هذا النوع من التصوير يف منتصف القرن الثامن عشر                

) االسكتشات (  يف عمل الرسوم السريعة  الذي استعمل التصوير املائي كثرياًادال كرو ونذكر منهم   
 التصوير املائي يف كٍل مـن اجنلتـرا   ما اشتهر يف حبوثه لقيم الضوء ك)كورو(كما استعملها كذلك   

 وكانـت  Family Artistالفنيـة  م مجاعة العائلة ١٨٨٠يطاليا وقد أنشئت عام وهولندا و إ
 .املائيمركزاً لتجمع فناين التصوير 

 الوسيط املستخدم فيه فقد يـستعمل معـه         أما ,املاء تذاب يف    ألوانه أن امسه من     التصوير املائي  اختذ
 على سطح اللوحة    األلوان والغرض منه هو تثبيت      ,السكر أو العسل   أولسرين   مثل اجل  أخرىمادة  
 أذابتهاامتزاج اللون خبامة ميكن     " أاعلى  ) بدون(ايرزبويعرفها   )١٦( شكل   .اً المع اً بريق هاوإعطاء
بل , ذن هو اخلامة  فليس املاء إ  , الورقةذاب فوق سطح    توضع طبقة اللون امل   أن  وتتبخر بعد   , يف املاء 

 .١٦٩ص".هو فقط وسيلة لنقل اللون تسمح للفنان بأن يستعملها مسيكاً أو رقيقاً حـسب الرغبـة               
 لبعض الرسامني اسـتعماهلا علـى       أمكن املاء على الورق فكذلك قد       ألوان تستعمل   أنوكما ميكن   

 وكـذلك احلريـر     ,عليه يكتب   أو رق الغزال الذي كان يرسم       أو مثل سطح العاج     أخرى أسطح
 اخلـشب   ألـواح  أور لذلك من اجلـسور      ض اليت حت  األخرى واألسطحريها من املواد    والزجاج وغ 

 املصنوع من زالل البيض ليغطي السطح و املسام وجيعل منه مادة تصلح             األبيضاحملضرة بطبقة من    
ن باأللوان املائيـة يف بعـض الرسـم          فقد عرف التلوي    يف الوطن العريب   أما .املائية باأللوانللرسم  

 من الفنانني   هونرى ذلك يف رسومات الواسطي وغري     , اليت كانت تزين ا بعض الكتب     والزخارف  
 القرن العشرين الفنان املـصري      أوائل محل لواء ضة التصوير املائي يف        فقداحلديث  أما يف العصر    

 .سعدأبيب جورجي وجنيب ح من شفيق زاهر و كلٌأثرههدايت وقد سار على 



 ٥١

 

 
 
  )١٦(شكل 

وق شعيبمائي لس تصوير



 ٥٢

א٢ אא :א
 طابعها اخلاص الذي مييزها عن غريها من مـواد التلـوين         هلا  يف الرسم والتصوير   )اجلواش(لوان   أ

 إىل باإلضـافة , معتم تعطي جواً    أاكما  ,  املائية األلوان وال بريق خبالف     إضاءةفهي بدون   , األخرى
 .لي الباستانألوتاز باجلفاف حىت يكاد يشبه ميملمس 

 واملـساحيق   األصباغ تصنع من خليط من       مطحونة غري شفافة   ألوان بأا" )م١٩٧٣(ويعرفها عبيد   
 وهلا قدرة كبرية على تغطية سطح       أطول البيض للبقاء مدة     لليها زال إ كما يضاف    ,العريبوالصمغ  
 يف  شفافة الـيت تـذوب    ال املائية العادية    األلوانوذلك خبالف   .. .عليه الوسط اليت ترسم     أواللوحة  
 التلوين وغري شفافة    ءثناأ) مسيكة( مائية ذات قوام كثيف      ألوان بأاويعرفها الباحث   .  ٢٧ ص "املاء
 .نتاج لون جديد خيتلف عن السابق بقدرا على اخللط فيما بينها إلومتتاز
ـ أو   وميكن الرسم عليها مباشرة      األخشاب على الورق وعلى     )اجلواش( بألوانسم  روي د تنعـيم   بع

 ميكن الرسـم     موحداً  التمربا ليكسب السطح كله لوناً     ألوان أو )اجلسو(هنه بطبقة من    السطح ود 
 األسـطح  كدهانات الزيت وكـذلك      دهنية املتعلق ا مواد     األسطح كما ميكن الرسم على      ,عليه

مـن   تعتـرب    )اجلواش( ألوان إن) م١٩٧٣(ويذكر محاد   . )١٥(شكل  .امللساء الالمعة مثل الزجاج   
سماكة تاركة يف بعض األحيـان    ال و اصية اجلفاف السريع  خبتتمتع   فهي اهلامة يف جمال الرسم      األلوان

 قابله للتلوين على أي خامة مما يساعد املصور على جتمع           أا إىل باإلضافةهذا    ,كتله لونية يف العمل   
ـ  مأ اًأوراق من قطعة على سطح اللوحة سواء كانت         أكثر ـ  ,أقمـشةً  مأ مـن املعـدن      اً قطع ن إ ف
 .األلـوان يث   من ح  اً قادرة على تلوين كل هذه اخلامات حىت يصبح العمل متجانس          )اجلواش(مادة

 ,تقادمها درجة كبرية فال تذوب يف املاء بسهوله وخاصة بعد           إىل الثبات   )اجلواش( ألوانومن مزايا   
.. .النهضة خاصة يف عصر      من الفنانني القدامى كانوا يفضلوا يف التصوير       اًن كثري ومن أجل هذا فإ   

لقد تطـورت ألـوان     . األحيان يف بعض     الزيتية األلوانفوق   ملا هلا من رونق لوين ي      ,اآلنبل وحىت   
قائها أمـام عوامـل     ائي وحتمل نفس املواصفات مع قوة ب       وصنعت ألوان ذات وسيط م     )اجلواش(

وهـي  ,  األنبوب مباشـرة    لالستعمال دون خلطها؛ أي أا تأخذ من       ةباإلضافة أا جاهز  , التعرية
تستخدم بشكل كبري من قبل الفنانني ملا هلا من سرعة هائلة على اجلفاف السريع؛ ولذا أصـبحت                 

 .أكثر استخداماً من األلوان الزيتية

 
 



 ٥٣

 
 
 
 
 
 
 
 )١٧(شكل 
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 ٥٤

:א−٣
وتـذكر روز   الكلرييك  خامة جديدة هي كردة فعـل للتعمـق يف تـصنيع البالسـتيك؛                خامة ا 
من املكسيك مها خمترعـي     ) دافيد الفارو سيكوروس  (و  ) دجيو ريفريا (واملصوران  ) (م١٩٩٥(زكي

 ذه اخلامة يف عـام      أعمالوقد قدمت   . م١٩٣٠ عام أخرىاه مع خامات    عحيث اختر , هذا النوع 
ومـع التطـور    , )البـوليمرات   ( هذه املواد مستخلصة من      أصل أنما  ك.م مبدينة نيويورك  ١٩٣٦

ومـدى   وسائط ومواد تساعد على التطور ومنو املنتج اجلديد        مت احلصول على     لأللوانالتكنولوجي  
 . ثباته وحتمله لظروف اجلو

 مثل   ختفيفها باملاء فتصبح شفافة    أو مباشرة   األنبوبأن خامة االكلرييك ميكن استخدامها كثيفة من        
 ختلط  أاكما  , كما أا سريعة اجلفاف وتستخدم بالفرشاة والبخاخ وسكني البليت        ,  املائية األلوان

 . حموهاأو إزالتهابالرمل ونشارة اخلشب وميكن حموها بسهولة وهي مبللة ولكن مىت جفت فيصعب 
, األلـوان عن بقية    االكلرييك بكثرة يف العصر احلديث وذلك ملميزاا اليت متيزها           ألواناستخدمت  

 . ومن املمكن إضافة مواد ووسائط أخرى معها , أا تتمتع بنظارة وملعان بعد جفافهاكما 
 

א:
:אאא٣

بعها اخلاص اليت مييزها    ا ط  فيه  الفنية األعمال يف تلوين    املتبعة واألساليب الباستيل   بإصبعللرسم       
ويرسم ا مباشرة على اخلامة     , تدخل عليها املذيبات    ال إذ, األخرى غريها من خامات التلوين      عن

 .املراد الرسم عليها
 لون ويكـون    إليه اًويصنع من اجلبس مضاف   ,  الصلب يالطباشريالباستيل  : الباستيل على نوعني   و

 )١٨(  شكل . مربعأوعلى شكل اسطواين 
, التلوينأثناء   الليونةيكسبه   مما اإلنتاجي هتركيبيف   الزيت   إليهاملضاف  الباستيل الطري   : النوع الثاين 

 ألـوان  البيض الذي يستعمل يف      أو الزيت   أو عناصر وسيطة يف الرسم مثل املاء        إىل األمرتاج   حي وال
 فمنـه   ,درجاتيل عادة من عدة     تويصنع الباس )م  ١٩٧٣(ويضيف محاد   . )١٩( شكل  .)التمربا(

 وهو يتناسب مع    ,عشر مستقالً منذ القرن الثامن       الباستل فناً  أصبح وقد   الصلبوالناعم واملتوسط   
 .العصر التعبري املعروف يف هذا ة يفتالذي ميتاز برق فن الركوكو أسلوب



 ٥٥

 بـاجنلترا  JEAN BAPTISTEد فن الباستل يف العامل هم الفنان جان بابيتـست  اومن رو
ـ  MOURICE QUENTIN كونتني سوموري صور جـيمس شـاربلز    يف فرنـسا وامل

JAMES SHARPEELSويف القرن التاسع عشر ظهر املصور ادجاد دجيـا  ,أمريكا  يف 
EDGAR DEGAل كنوع مـن  ي استخدم رسم الباستإذ ,ليبالباست صيته يف التصوير  وذاع

 فويوس, صربييف العامل العريب الفنان املصري حممد       ظهر  و ,وسيط رالرسم وادجمه مع الزيت كعنص    
 .وغريهم.. .سياملفنان السعودي حممد او ,كامل

 أفـضل ل هـو    ي الباست الرسم بألوان  إن الزيت يف التلوين واالستخدام ويرى البعض        ليويلي الباست 
 تتنوع بصورة ال ائية هلا بوضع لون فـوق لـون            أن نميك ألوانه بتأثريات نه أ ذإ, عناصر التصوير 

 .والفاحتة الغامقة اناأللو بذلك التباين القوي بني درجات اًموضح, أخر
ومن عيبها تأثرها   ,  جفاف وقابليتها على البقاء دون   ,  رخيصة الثمن  أا الباستيل   ألوانومن مميزات   

 .ورنيش اخلاص بالباستيلال يفضل رش العمل مبادة مثبته له كاولذ, بالرطوبة
ـ .  أن عرفت حىت وقتنا احلاضر      الفنانون بالرسم بألوان الباستيل منذ     لقد أبدع  نـه يفـضل    ا أ كم

استعمال ألوان الباستيل يف املدارس واملعاهد والكليات؛ وذلك لسهولة استخدامه وسـرعة تنفيـذ             
ويرى البعض أن الباستيل من الوسائط اليت حتتاج إىل ممارسة ومترين خاص لصعوبة تنفيـذ               , أعماله

 .   احلاضرلذلك ال نرى هلا انتشار كثري بني الرسامني وخاصة يف الوقت, أعمال ا بدقة

א−٤ :אא
وهو مصنع من لون متماسك يصب قلم اسـطواين  ,  اخلشبية وسيلة من وسائل الرسم  األلوانتعترب  
ولأللوان اخلشبية أسلوب خاصا    . وتعد هذه اخلامة من ابسط اخلامات استعمالنا يف التلوين        , خشيب

 مساحات شاسـعة لتـأثري      إجياد واسعة يف    مهيةأ هلا   أنكما  , يف تتميز باخلفة والشفافية أثناء التلوين     
 أي التخطيط وهو على  Drawingيف عمل الرسم  األقالمتستخدم هذه   ماوأكثر, الظل والنور

ويكون بواسطة حتريـك رأس     . التخطيط الكروكي لسيء متت رؤيته يف حلظة معينة         : األولنوعني  
 . القلم حبركة سريعة

ي العمل املنتهي القائم بذاته واملعرب عن موضـوع ولـيس جمـرد          التخطيط الكامل أ  : النوع الثاين   
 .ختطيط 

א−٥ אא א א :א
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 بوسـيط   إذابتـها  مادة ميكن    إىل إذابتهاميكن    اخلشبية من كوا مادة صلبة ال      األقالمتطورت تلك   
رشاة املشبعة باملاء على تلك من سطح الورقة ومن مث مترير الف    فمن املمكن تلوين مساحة معينة      , مائي

 .املساحة امللونة لتعطي تأثري األلوان املائية ومن املمكن ختفيفها وإضافة األلوان اخلشبية مرة أخرى
 .كما تعطي نتائج هائلة وسريعة,ومتتاز هذه ألوان بسهولة استخدامها يف عملية التلوين

  )١٨(شكل 
 عمل خاص بالفنان-شعبيات باستيل زييت



 ٥٧

 )١٩ (شكل
 عمل خاص بالفنان -شعبيات باستيل جاف

אא:
א٦ :א

 يف إنتاج األعمال الفنية وذلك لقدرته اهلائلـة يف          ةيعد التصور الزييت من أكثر الطرق املستخدم          
 .ىالتعبري الذي حتققه هذه اخلامة املتنوعة يف أشكاهلا وأساليبها اليت ال حتص

 وسيط حامل   أن ألوان الزيت هي اليت تكون فيها املادة امللونة معلقة يف          )" م١٩٩٥(تذكر روز زكي  
أي أن هذا النوع من التصوير يعتمد على اخلواص املميزة للزيت           . حد الزيوت القابلة للجفاف   من أ 

 ١٣ص". كمادة وسيط الصقة لأللوان فتمتزج ا وحتف معها عند تعرضها للهواء
عرف التصوير الزييت على وجه التحديد تاريخ استخدامه كخامة من          ي مل") م١٩٧٣( بيد  ويذكر ع 

 العصارات الزيتية لبعض النباتات والشحوم عند الفراعنة         قدمياً استخدمنه قد   ات التصوير رغم أ   خام
 HUBERT )برت وجـان فـان ايـك   و هي( الشقيقنيأننه يذكر يف تاريخ الفن أ إالوغريهم 

AND JAN VAN EYCKاللذين اخترعا خامة الزيت كوسيط يف التصوير حـوايل   مها 
كما انتشر التصوير الزييت بني املصورين يف العامل املتحـضر يف منتـصف               .٣٠ ص ."م١٤١٠عام  

 يف  التمربا الذي كان منتـشراً بألوان يطغى على التصوير األسلوبخذ هذا    وأ ,عشرالقرن اخلامس   
 باتساع ممارسـته العمليـة      خراآلالزييت يتميز عن التصوير     لتصوير  ن ا  وذلك أل  الزمنية؛تلك احلقبة   
 تقاوم عوامـل الـزمن      األلوان أن باإلضافة تعمل بسرعة يف يد املصور على سطح اللوحة          فالفرشاة

 ,ومعـربة  واسعة للتعبري بطريقة حرة سريعة       إمكانيات وتعطي الفنان    ,وجتها األلوانوحتقق زهاء   
 املختلفـة يف صـراحة      واألصـباغ  األلوانمكانية وضع   إ العمل و  لسهولة يف  ا  حيقق نسبياً  هأنكما  

وميتاز التصوير الزييت مبدى جمال درجاته اللونية أي عدد الدرجات اللونية             . )٢٠(شكل  .وجراءة
 أخـرى ه من املمكن استعمال الزيت طبقة فوق طبقـة          كما أن ,  الداكن يف كل لون    إىلمن الفاتح   

 .طويل حىت بعد مضي وقت أخطاء ما يف العمل الزييت من صالحإاعة وبذلك يكون يف االستط
 الرصـاص   أكـسيد  بطبقة من    قماش معاجل  خامة الزيت تستخدم يف تصوير لوحات على         أنكما  
 يرسم بالزيت على    وأحياناً ,اخلشب من   إطار يكون القماش مشدوداً على      أن على   ,والغراء األبيض
 )٢١(شكل .الفحم بأقالم اخلطوط اخلارجية ترسم أن كما ,السطح من اخلشب بعد معاجلة ألواح



 ٥٨

 فمنذ اكتشافها حىت اليـوم      وإمكانياا طرق استخدامها    وتتصف هذه اخلامة بذلك التنوع اهلائل يف      
 .التوظيفة ق خمتلفة من حيث االستخدام وطريوأشكال الفنانني وقد متيزت بطرق أعمالتطالعنا 
مستخدمني خامة الزيت لتنفيـذ     ,  املختلفة يف مجيع املدارس    ساليبهموأنون عن انفعاهلم    ناالف لقد عرب 

 تلقـد خـدم   .  القريب باألمسا رمست    اخلالدة من مئات السنني وهي صامدة وكأ       األعمالتلك  
  .وأحاسيسهم الزيت الفنان وسهلة له الطريق للتعبري عن مشاعره ألوان

א−٧ :א
 الشركات العاملية وهي شركت      احددفطرحت   ألونيةالتطور العلمي للمصنعات    تقدمة التكنولوجيا و  

 كـان   أوتتمتع خباصية  الذوبان سواء كان الوسيط مـائي           خامة لونية حديثة     Wintonونتون  
 املائي الـذي ميتـاز بالـشفافية        األسلوبع بني   ومج ألوان ذه   أعمال وميكن تنفيذ    ,الوسيط زييت 
 األسـطح  على مجيع    ألوانكما تستخدم هذه    . ميتاز بالعامة والتدرج الوين    الزييت الذي    واألسلوب

 ةباإلضـاف , واخلشب والفخار واملعادن واحلجر والفلني    , تقريبا فمن املمكن استخدامها على الورق     
أنابيب اسـطوانية وبأسـعار      على شكل    األسواقوجتود يف   .  ثابتة يف خمتلف الظروف اجلوية     أا إىل

  .مناسبة 
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 )٢٠(شكل 
)م١٩٨٨(املوناليزا  ليوناردو دافنشي
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 أحدثت تغرياً   أوربا الصناعية يف    ةالثور التطور الذي حدث عقب احلرب العاملية الثانية وبداية          نإ   
فظهرت مواد وخامات حديثة هلا     , جوهرياً يف شىت ااالت وخاصة يف اال التكنولوجي والصناعي        

 ومعها تطور مفهوم البيئة بتطـور تلـك العلـوم           ,التعرية عوامل   أمامخاصية البقاء واالستمرارية    
 .املصنعة تتدرج حتت املواد فأخذتطبيقية تال

 بالكثري من املواد واخلامات     أمدتنا لعباده قد  الطبيعة اليت سخرها اهللا تبارك وتعاىل        أنوجدير بالذكر   
 سواء كانت    لإلنسان األساس الطبيعة هي املصدر     أن كما   ,األرض على وجه    اإلنسان وجد   أنمنذ  

 فَامـشوا ِفـي      ذَلُوالً رضاألهو الَِّذي جعلَ لَكُم     {" تعاىل   لقا, استهالكية أوتلك املصادر غذائية    
       ورشِه النِإلَيِقِه وزكُلُوا ِمن را واِكِبهنـا   أمـدتنا ومن املواد الطبيعية اليت      .امللكسورة  ) ١٥(} م 

 األصل ونتقسم يونانية  " هذه الكلمة  أن) م١٩٨٨( ويذكر اجلبايل    ,)البوليمارات  ( اللدائن  الطبيعة  
 متعـدد  وأ تعين كثري الوحدات )بوليمر ( متعدد وكلمة  عين كثري أووت poli بويل  "  قسمني إىل

 البوليمارات اخلشب والصوف واحلرير والقطن واملطاط       إىل اليت تنتمي    األشياء ومن   .٨٣ ص "اجلزء
 واألمحـاض  الـربوتني    أن كما   , اليت سخرها اهللا لنا سبحانه       طبيعياً خملقة   )بوليمارات(إال  وما هي   

 ا الطبيعة لتلعب هذا الدور اهلام للحفاظ        أمدتنا )بوليمارات( أيضاً مها   )وهيدراتوالكرب(مينية  األ
 .احلياةالبيولوجي على 

مـا يقـارب     منـذ إال   الصناعية   )البوليمارات( عصر   نسميه جاز لنا    إن ذلك العصر الذي     يبدأ  ملو
 )البوليمارات(لك   يف سبيل احلصول على ت     اإلنساناخلمسني عاماً نتيجة لذلك التحدي الذي واجه        

 وقد سـاعدت املعرفـة      ,تكلفتها لتعذر احلصول عليها زمن احلرب الرتفاع        أو لندرا   أماالطبيعة  
 )البوليمـارات (مياء املواد العضوية على استحداث تلـك  يالعلمية حبقائق التركيب لتلك املواد وك     

 )٢٢(شكل .احليواين كالفحم والبترول والنبات أوليةالصناعية وختليقها من خامات 
 

א :א
 العشرينات مـن هـذا      أواسط لفظ اللدائن يف املوسوعات العلمية والفهارس التكنولوجية يف          أُحلق

 )م١٩٨٨ ( اجلبايل رويذك, اإلنسان عائلة كبرية من اخلامات املستحدثة اليت صنعها         إىلالقرن لريمز   
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 وتعرف  ,اللدونةه اخلامات وهي خاصية      ليعرب عن خاصية متتلكها هذ     أطلق هذا اللفظ قد     أندو  بي"
 تفقد  أن الشد دون    أو قوى خارجية كاحلرارة والضغط      تأثري املادة للتشكيل حتت     قابلية بأااللدونة  

 ٨٤ص". هذه القوى إزالةمتاسكها مع االحتفاظ بشكلها اجلديد حىت بعد 
 "ناللـدائ نه ميكن تعريف    فإوعليها  ,  مركبات غري عضوية      بأا,مميزة أخرىاللدائن خاصية   متتلك  
املادة يف تركيبها خاصية    وهلذه   ." مراحل تكوينها  إحدى مواد عضوية متتلك خاصية اللدونة يف        بأا

 مادة رخويـة    إىل تتحول   إذنوعاً ما    ال تتدفق بسهولة كالسوائل بل تبقى يف حالة جامدة           معينة فهي 
ت الضغط مع االحتفاظ بشكلها اجلديد حىت بعد مابني السيولة والصالبة مما جيعلها قابلة للتشكيل حت      

 :نينوعوهي على . الضغط ذلك إزالة
 للتشكيل   قابالً اً يف حالة تعرضه للحرارة يصبح رخو       باحلرارة يتأثروهو نوع   ):  باحلرارة   تتأثرلدائن  (

نـه  فإ" التـسخني   " الة تعرضه للحرارة     ويف ح  ,بالربودة اخلدش ويتصلب    أو الضغطبسهولة حتت   
 .أخرى للتشكيل مرة د التشكيل الذي عليه ويصبح قابالًيفق
 اإحيث ,  واحدة على الثبات دون تغيري ةً تشكل مر  أاأي  ) لدائن مستقرة حرارياً  ( النوع الثاين    أما

 .أخرىال تلني مرة 
 أوكرات بلورية صغرية أو  مسحوق أو معجون أو شكل سائل  يف ماإ خمتلفة   بأشكالوتوجد اللدائن   

صبها على شكل قوالب هذا     أو   وعليها ميكن تشكيلها     ,إسفنجية أو ه كتل صلب  أو أنابيب أورقائق  
وغريها مـن    .... ,واملعادن ,كاخلشاب أخرىخامات  أو  ئتالف مع مواد     قابلة لال  أا إىل باإلضافة

 )٢٣(شكل . األخرىاملواد 

א א א  :א
 احلرب العامليـة الثانيـة      بعد) البالستك( واليت ينطوي حتتها     )ليماراتالبو( بعد اكتشاف اللدائن    

, إنتاجها رخص مثنها ووفرة     عوم, العاملية األسواق املنتج احلديث يف     واأللوان هلذا  شكالاألتعددت  
 ومـع   ,اإلنساينع مراحل التطور    ي واالكتشافات العلمية يف مج     الفنان يواكب املعرفة دائماً    نإ حيث
 واستيعاب هـذه    ةاملسؤولييقع على عاتق الفنان عبء حتمل        ,والتكنولوجياافة بني الفن     املس تقلص

 أن يترمجها  وعليه   يراه الفنان   هذا العصر احلديث واالستفادة منها بكل ما       إىلاملعرفة العلمية املتدفقة    
 .احلديث العصر ا هلا خاصية التواكب مع هذأعمال إىلبطريقته الفنية 

 ن يف عامل الفن التشكيلي واستطاع الفنان إىل حتويلها من كوا مادة إىل مفهوملقد دخلت اللدائ
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 وطريقته  إحساساتهوفق  ا  يعاجلها  والكيفية اليت    ,ورؤيته من املمكن تطويعها لفكرة الفنان       أصبح و
مـن التطـور    اسـتفاد   والـيت     متعـددة   القرن العشرين مبدارس فنية حديثة     ولقد طالعنا  .اخلاصة
 .منها يف كافة ااالت وخاصة الصناعية لوجيالتكنو
 تلـك   نـشأت  التجريد منذ    إىلينحو     سلكت منهجاً  املدارس قد  تلك   أن )م١٩٩٧مسث(يذكر  

 وروسيا حيث حاول الفنانون تلخيص وجهـة        وأملانيا بشكل كامل يف هولندا      ١٩١٢احلركة سنة   
للمدرسة التجريديـة    ايات األوىل البدوكانت  .مبسط وتلخيصها بشكل    النظر املستمدة من الطبيعة   

جديـدة   تستخدم فيها وسائط     جتريدية حديثة  أعمالنتاج   إل تلك اخلامات املتنوعة   تستخدماليت ا 
 حركة جتريدية اعتمدت علـى      أصلهااحلركة البنائية وهي يف     وتلتها   ,التكنولوجي التقدم   إفراز من

 على توظيف تلك الوسائط خلدمـة اتمـع   أساساً واليت قامت ,املعماريني املهندسني راءآكثري من  
 املـستعملة   اآلالت خاماتـه املـستخدمة مـن بقايـا          الفراغ وكانت حركة   فن يقوم على     وإجياد

 املختلفـة   بأشكاهلاواستطاعوا بذلك استخدام اللدائن      الشفاف البالستك   أو الزجاجية   واإلنشاءات
صوير حيمل خصائص تعبرييـة جديـدة        واستخدامه كوسيط تشكيلي يف العمل الت      ,يف العمل الفين  

, احلـديث والذي تغري يف املفهوم الفين للعمل التصويري         ترمز لذلك العصر احلديث      أناستطاعت  
ـ   ,  فنية أعمال فنانو هذا العصر يف استخدام هذه اللدائن وتوظيفها يف           أبدعلقد    أنستطيع  بعد ما ي

 فقد استخدم   )م١٩٩٦( عثمان   ويضيف ,يتحكم يف شكلها والسيطرة عليها من الناحية التشكيلية         
وذلك ,  القوالب اجلاهزة  أو عن طريق الصب     أعماله خامات اللدائن يف معظم      )نزحاسرب جو (الفنان  

كما كـان    . ) ٢٤(وسهولة تلوين هذا اخلامات حسب الكيفية املناسبة شكل         , للتعبري عن الواقع  
 ومرونتـها  وزـا     خفـة  إىل إلضـافة با من الرسم عليها مباشرة وسهولة تشكلها وتفريغها         نميك

, )عصر الطاقـة  (كما دخلت هذه البوملارات يف الصناعات االلكترونية        . )٢٥ ( شكل   ومطاوعتها
وأصبحت هذه املادة األساسية يف تركيب وجتميع هذه األجهزة ؛ ملا هلا من خاصية متيزها عن بـاقي            

. وزا وسهولة اسـتخدامها   ة  فة إىل خفت  باإلضا, وأمهها أا غري موصله للكهرباء    , اخلامات األخرى 
ومـن الفنـانني الـذي      , لقد استفاد الفنان من هذه اخلامة كبديل حديث على سطح العمل الفين           

فقد استفاد من تلك القطع االلكترونية املهملة       , وارنمحد   الفنان املصري أ   األسلوب هذا   ااستخدمو
 فنية جتمع بني التقدم التكنولـوجي والرسـم         لأعما نتاجإ والتلفاز وغريها يف     رالكمبيوت أجهزةمن  

 بعـض   إليهـا   تتماشى مع روح العصر احلديث مضيفاً      أعمال أنتاجيف  ) وجوه الفيوم ( الفين القدمي   
لقد استطاع الفنان من االستفادة من اخلامات الـيت مـن حولـه             . )٧٥( شكل    االكريليك ألوان

وهي لغة الفن الساكتة    , عليها بني شعوب العامل    لغة متعارف    إىل, وترمجتها من خامات مهملة وسامته    
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 أو,  يصلح أن اتمع حىت يستطيع     إىل وإخراجهايدور يف فكر الفنان الصادق       املتكلمة املعربة عن ما   
 .   احلضاري وهذه هي الغاية من الفن التشكيلي يشارك يف التطوير 

 

 )٢٢(شكل 

 صور خاصة−لوح من اللدائن بعد التسخني
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  )٢٣(شكل 
خاصة صور -لوح الكتروين مصنع من اللدائن

 )٢٤(شكل 
mysite.verizon.net جاسرب جونز–يد بشرية مصنوعة من الدائن 

 

  )٢٥(شكل 
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 رؤوف العطار–عمل منفذ على البالستك 
www.rouf alattar. com        

 rottageF):א(א
 بـني   فرتاج كما  كلمة   أن والواقع   ,الفنيةديثة يف الساحة     من الفنون احل   )احلكاكة( يعد فن الفرتاج  

 بينـهم    وشـائعاً  لألطفـال  حمبب   األسلوبوهذا  ) حيك(  ومعناها   األصلفرنسية  )م١٩٧٣(عبيد  
وبتمرير القلم الرصاص عليها تظهر     ) عملة  (  وضع ورقة على قطعة معدنية       ااعهأنو ومن   ,لبساطته

 أنمن هذا الفكرة البسيطة اسـتطاع الفنـان         و .الورقة الصورة املرسومة على العملة واضحة على     
 فنية مستخدماً جمموعة من اخلامات ذات السطوح البـارزة          قيمة عمل فين له     إىلحيول تلك الفكرة    

 إلنتـاج  أي لون على ذلك السطح اخلشن        أو الفحم   أووبوضع الورق عليها ومترير قلم الرصاص       
 تـأثريات  يف التصوير للحصول على      األسلوبخدم هذا    ما يست   وغالباً ,خمتلفة ذات مالمس    أعمال
 التصوير احلديث   أعمال يف   كأسلوبوعلى الرغم من تطويع الفرتاج واستخدامه        .جديدة ملمسيه

 أو عمل بـصمات     إىل وذلك يف احلاالت اليت يلجا املصور فيها         ,اًفني اً وسيط  أن يكون  نه ميكن  أ إال
 حبسب راية الفنان هلا داخل      األوراقورق ومن مث جتميع      مالمس على قطع منفصلة من ال      أو تأثريات

 الـذين   الفنـانني مـن   أن  )م٢٠٠٦(ويذكر اجلبايل   ).الكوالج  (العمل الفين على شكل قريب من       
الفرتـاج   أعمـال تبع يف الذي أ   Max Ernst) ماكس ارنست   (األسلوباستخدموا ذلك 

 األعمـال  عدد من    أنتاجر وغريها يف     الشج وأوراق خمتلفة من اخلشب والصخور      أسطحمستخدماً  
 ).٢٦(شكل.الفنية الفريدة

 
 Collage :א

تطور تكنولوجيا األداء يف ممارسة التشكيل على سطح الصورة مـع تطـور ظهـور املـدارس                    
قلم تعد خامات األلوان الزيتية مبفردها أو أي خامة من اخلامات التقليدية       ,  الفنية احلديثة  تواالجتاها

يعد الكوالج من الوسائط احلديث على سطح       و. باملتطلبات التعبريية للمصور يف العصر احلديث     تفي  
 وتعـرف هـدى زكـي       , ل الـتغري علـى الـسطح احلـديث         كانت من أوائ   العمل الفين اليت  

 غرى وهو يعين يف جمال الفـن لـصق بعـض            أوهو مبعىن لصق    "Collageالكوالج  )م١٩٨١(
ويعترب الكـوالج   , بداع تكوينات جديدة  الصورة بغرض إ  ح  اخلامات يف شكل مساحات على سط     

لكيفية إضافة خامات أو عناصر تدخل ضمن الوحدة الكلية للعمل الفـين            ) تكنيك  ( كأسلوب أو   
 الكوالج هو نوع مـن      أن")م١٩٩٨(تعرف سحر الديب    كما  . ٥٣ص" فيه  واضحاً اًوحتدث تأثري 
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 و اخلامات اليت يقوم الفنان بلصقها على نوع من          نباأللواعرب عنه    موضوع ي  إىل الفنون حيتاج    أنواع
 ان الكوالج طريقـة فعالـة ملـساعدة     Mitchelكما يرى ميتشل ." لوح من اخلشبأوالورق 

 واالبتكارية من حيث التكوين اجليد لعناصر العمـل         اإلبداعيةالتالميذ على تنمية املهارات والقدرة      
ريق مجع الـصور  وتتم هذه العملية عن ط, قة بالنفسواكتساب الث, الفين وتنمي من مهارات الرسم    

 ١٦ص.الفوتوغرافية وصور االت واجلرائد وخلق عمل فين بروية فنية جديدة عن طريق الكوالج
 تـأثريات  إحداث دف منها  كان اهل  واليت, الكوالجلفن   األوىلوضع الفنان جورج براك البدايات      

 .األصلي حقيقي ومطابق للشيء نهبأ هما ترابصرية جتعل العني تتوهم وتتخيل 
 اإلمكانيـات  أمهيـة  إىل انتبهن بابلو بيكاسو هو الذي      مع ذلك فإ  )م  ١٩٨١(وتوظيف هدى زكي    

لتناول ل مبثابة رد فعل     وكان" ورق اجلرائد    استخدام التجاور العفوي ل    هو"التجديد و املتزايدة هلذا   
لك الثورة الفكرية اليت ظهرت مـع بدايـة         تقليدية واملستمدة من ت    ال غرياحلر للخامات املختلفة و   

 .هو تقليدي هو جديد واالعتراض عن ما  كانت تبحث عن كل ماواليت, العشرينالقرن 
 وحماولة التشكيل ا    ,املطبوعة املزدانة بالكتابة    األوراق عملية لصق  أن ")م١٩٨٨( ويذكر اجلبايل   

 أوضحهاواليت   حمققات التكعيبية    أهملك من    وذ ,املنظور الرغبة يف التسطيح والبعد عن       أيضاًلتؤكد  
 يف  التأمـل ومن مث   " بول سيزان " من فكرة    واملأخوذة وبابلو بيكاسو    ,براكيف ذلك الوقت جورج     

نـساء  "  عمل للتكعيبية على يد بيكاسو وهـو       لأو عنها   والذي نتج  األقنعة خاصة   اإلفريقيالفن  
 من   جزئياً أو  لوحة مصممة كلياً   كوالج هي اليت يستخدم فيها ال   وحات  لال إن ١٠١ص  "  "افينيون

 . القماشإىل مضافة أخرى أي مادة أو القماش أوقطع من الورق 
 والـيت   ,التكعيبية للمدرسة   األوىل يف البدايات    األسلوبلقد طغى هذا      )م١٩٧٩( عبيد  ويذكر  

 كما اسـتخدم    ,اقعالوصل هلا يف     خالية ال أ   أشياء أو الطبيعية   اإلشكالكان اهلدف منها التعبري عن      
 من الورق   اً ملاتيس حيث استخدم قطع    األخرية األعمال  كما جنده يف   األسلوبفنانو الدادا نفس هذا     

 كوالج جانباً هامـاً   للقد لعب ا  ) م٢٠٠٣ويذكر عطية   .٥٧ص   .الزيتامللون كبديل كامل خلامة     
وال يهم يف   .  مندمج ومتوحد   لعرض العناصر املردة واملتفرقة معاً يف تكوين       حيث  أتاح للفنان جماالً    

 ومن الفنانني الـذي     . حتقيق هذا االندماج بأسلوب الكوالج كون العناصر ثنائية األبعاد أو ثالثية          
يعد كنعان من   ) م١٩٩١( فتذكر فاتن الفضايل     , استخدموا فن الكوالج الفنان املصري منري كنعان      

 املـدرس   وإمكانـات  يستفيد من مزايا     نأتقليدية واستطاع   الغري   الذين استخدموا اخلامات     أوائل
مادامت هذه هـي     خامة خيتارها    بأي يعرب   أن الفنان يستطيع    أن "أسلوبهويقول عن   , الفنية احلديثة 
 فنية ذات قيمـة رفيعـة       ن الفنان الذي ابتكر أعماالً     اليت متكنه من التعبري الصادق وأ      اللغة املناسبة 



 ٦٧

وحيقق مـن   ,  يستخدم أي خامة مهما كانت     أنالقدرة  باستخدام اخلامات التقليدية يستطيع بنفس      
 .٥٥ص" فنية هلا نفس القيمةأعماالًخالهلا 

 
 
 

 
 
 
 
 
  )٢٦(شكل 
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 ٦٨

א  :א
א: מ :א
 Rhythm    :א١

ن اإليقاع جمال لتحقيق احلركة يف العمل الفين فاإليقاع رغم صـوره            بأ) " ١٩٩٩(   يذكر شوقي   
 ١٦٨ص  ".املتعددة مصطلح يعين تردد احلركة بصورة منتظمة جتمع بني الوحدة والتغري

وقد تكون هذه الفواصـل بـني       , للفواصل املوجودة بني وحدات العمل الفين     واإليقاع هو تنظيم    
أو بني اإلشكال و األلوان اليت تقوم بترتيـب درجاـا أو تنظـيم              , واملساحات, النقط واخلطوط 

وذلك من خالل تكرار األشكال بغري      , اجتاهات عناصر العمل الفين كما أن اإليقاع يعرب عن احلركة         
  .عناصر الفنيةآلية وباستخدام ال

أن اإليقاع يعرب عـن الـتغري املـستمر يف    " نقالً عن جون ديوي ) م١٩٩٦(كما تذكر روز زكي     
ه من احلقائق املعروفة أن الطبيعة مناذج من اإليقاع ال حصر هلا كظـاهرة              أن" عية بقوله الظواهر الطبي 

الطبيعة من اطـراد وانتظـام      وما يف   , وسريان الدم يف اجلسم   , ودورة التغريات القمرية  , املد واجلز 
 ٦٦ص".املتغريات الكونية

  :اإليقاع يف العمل  الفين
عن وضيفة اإليقاع  بأنه من أهم مقومات العمل اجلمـايل أن            ) م١٩٦٦(   يذكر ذكري إبراهيم    

بل أصبح من أهم الشروط الواجب توافرها يف العمل الفين حىت يكتـسب  , يتسم بنوع من اإليقاع 
انـه وحـدة   نه من اخلطأ أن يؤخذ اإليقاع الواحد على      إ" أما البسيوين فيقول    . اليةة مج  وقيم اًترابط
 ٢٣١ص ".نه عالقة مترتبة على عالقات أخرى كانت الفكرة عنه اصح ولكن يؤخذ على أ, منقولة

ويدل ذلك على انه ال يتم اإليقاع أو يتحقق إال من خالل تفاعله وارتباطه بالقيم اجلمالية اليت تؤثر                  
نه من املمكن أن يتحقق اإليقـاع يف        كما وأ , والتباين والوحدة , لتوافقوا,  العمل الفين كاالتزان   يف

واخلط , كالنقطة, العمل الفين من خالل طريقة العالقات والتفاعالت بني عناصر التشكيل املختلفة          
 .من خالل تنوعاا الال حمدودة, واملالمس, واملساحة, واللون

 :اعأنواع وأقسام اإليق
 :وآخرون اإليقاع إيل عدة أقسام) م١٩٧٣(قسم عبد الفتاح رياض

 Even rhythmاإليقاع الرتيب أو املنتظم     .١



 ٦٩

 اللون إذ   ما عدا , كالشكل واحلجم , يع األوجه هو الذي تتشابه فيه كل الوحدات واملسافات يف مج        
وتتكرر يف  . أو العكس فقد تكون الوحدات سوداء والفترات بيضاء أو رمادية         , ختتلف فيه األلوان  

 .هذا النوع الوحدات اليت يتشكل فيها اإليقاع بشكل منتظم دون أي اختالف

 Uneven rhythmاإليقاع غري الرتيب أو غري املنتظم    .٢
ومبعىن آخر تتكـسر حـدة      , ع املسافات اليت بينهما   وهو الذي ختتلف فيه العناصر وتتشابه فيه مجي       

سوا أكان من حيـث الـشكل أو احلجـم أو          ,  غري منتظم  اًحيقق إيقاع لية يف التنظيم مما     الرتابة واآل 
 .اللون

 Descending rhythmاإليقاع املتناقص أو املتنازل    .٣
أو تتنـاقص فيـه     ,  تدرجيياً مع ثبات حجم الفترات     وهو الذي تتناقص فيه حجم الوحدات تناقضاً      

 معاً ويطلق عليه إيقـاع  ص تدرجيياًأو تتناق, حجم الفترات تناقصاً تدرجيياً مع ثبات حجم الوحدات       
 .متناقص

 Ascending rhythmاإليقاع املتزايد أو املتصاعد    .٤
أو متزايد حجم الفترة , وهو الذي تتزايد فيه حجم الوحدات تزايداً تدرجيياً مع ثبات حجم الفترات      

ندئذ يعرب عن هذا    فع, أو تزايد حجم كل منهما تدرجيياً  معا       , تزايداً تدرجيياً مع ثبات حجم الوحدة     
 .اإليقاع بأنه متزايد

 

 Free rhythmاإليقاع احلر    .٥
كما ختتلف فيه الفترات اختالفـاً      , الذي خيتلف فيه شكل الوحدات عن بعضها اختالفاً تاماً        هو     

 :حد مرتبتنيوقد يقع هذا اإليقاع يف أ. تاماً أيضاً
لوحدات والفترات مرتبة بشكل مقبول      تكون كل ا   و,  إيقاع حر حيكمه إدراك عقلي ثقايف فين       –أ  

 .ويف هذه الفصيلة تقع الكثري من األعمال الفنية اليت ينتجها ذوي الثقافة الفنية العاملية
 .وفيه يكون ترتيب كل من الفترات أو الوحدات ترتيباً عشوائياً:  إيقاع حر عشوائي–ب 

 :اإليقاع احلركي .٦
 .فين عن طريق توزيع العناصر يف اجتاهات خمتلفةوهو الذي يوحي باحلركة الدائمة يف العمل ال

وغالباً ما نرى يف العمل الفين إيقاعات متنوعة اجتمعت يف عمل واحـد وأن اجتماعـات هـذه                  
وحيد مـن الـضجر     , اإليقاعات لن يضر ذا العمل الفين بل هو يكسب الصورة تنوعاً يف الشكل            

كما أنه يف اجتماع مـرتبتني      , و زاد اإليقاع كثرياً   الذي قد حيس به البعض كنتيجة للرتابة املتناهية ل        



 ٧٠

 جبوار بعضهما ما يقوي من شأما معاً ويعمل على تأكيـد وحـدة              أو أكثر من مراتب اإليقاع معاً     
 .وذلك بشرط أن يكون ألحد اإليقاعات سيادة على األخر, العمل الفين

 

א٢ :א
مل الفين ملا له من تأيد الجتاه العناصر وإدراك حركتها          حد أهم القيم اجلمالية يف الع        يعد التكرار أ  

أو , تأو مثلثـا  ,  أو أقواساً  , ة من العناصر سواء أكانت خطوطاً     ويكون هذا التكرار عادة جمموع    
 .أو جمموعة لونية متباينة أو متدرجة, مربعات

ة متثيلية قائم التكرار هو استثمار أكثر من شكل يف بناء صيغ جمردة أو            ) " ٢٠٠١( ويعرف شوقي   
" شكال خالل ترديدات دون خروج ظـاهر عـن األصـل          على توظيف ذلك الشكل أو تلك األ      

ويف عناصر التكرار قد يفقد الشكل بعض خصائصه البنائية اليت تـدل علـى ظـاهرة                . ١٧٢ص
 .واالستمرارية أو االنتشار املرتبط بتحقيق احلركة على سطح العمل الفين, االمتداد

مكن ابتكار أساليب جديدة وأنواع أخرى من التكـرار         ومن امل , مخسة يعتمد عليها  وللتكرار أنظمة   
 :وآخرون بأا) م١٩٩٦(يف حالة املزاوجة أو اخللط بني هذه اإلطراف وتذكر روز ذكي

سياً  أو رأ  هو تكرار العنصر الواحد أو الشكل الواحد يف موضع ثابت أفقياً          : التكرار العادي  .١
 .اخل. ..أو مائالً أو دائرياً

هو تكرار يعتمد على تشكيل من العنصر املستمر يف التصميم يف أوضاع            : التكرار العكسي  .٢
 .عكسية أو يف اجتاه عكسي لالجتاه األصلي للعنصر

وورقـة أو   بادل بني أشكال عنصرين مثل زهرة       هو تكرار يعتمد على الت    : التكرار التباديل  .٣
 ... .دائرة ومثلث

فإذا تـساقط   , ر يعتمد على تكرار الشكل وتساقط العناصر        وهو تكرا : التكرار املتساقط    .٤
قل مـن النـصف     وإذا تساقط بدرجة أ   , اً  العنصر مبقدار نصف الشكل كان التساقط كلي      

  .اً جزئياًأصبح تساقط
وهو يعتمد على توالد الشكل أو العنصر املستخدم يف التـصميم نفـسه             : التكرار املتوالد  .٥

 .لعناصر اهلندسيةويستخدم هذا النظام بكثرة يف ا
 
 
 



 ٧١

 Gradation:א٣
ن متباينـان وفـق درجـات       احلالة اليت يرتبط فيها طرفا    " نه  التدرج بأ ) م١٩٧٣(   يعرف رياض   

والوحدات , الفترات: ن هامني مها  فاإليقاع يقوم على تنظيم الفواصل من خالل عنصري       " متوسطة  
 ١٦٣ص". اإليقاعءؤدي إىل سرعة أو بطشكال وتتدرج هذه الفترات يف اتساعها مما يأو األ

كلما كان تدرج الفترات واإلشكال مبسافات صغرية حيدث إيقاع سريع          ) م١٩٧٣(ويذكر رياض   
 أي تقترن اإليقاعـات     ءوالفترات مبسافات كبرية حيدث إيقاع بطي     , والعكس عند تكرار اإلشكال   

 .افة البطيئة بطول املسنوتقتر, السريعة بقصر الفترات بني اإلشكال
وذلك بعكس التدرج السريع الذي ينقل العني       , والتدرج الواسع يبعث اإلحساس بالراحة واهلدوء     

 يكون يف هذه احلالـة      و, فريتبط سيكولوجياً بالصراع والقوة   ,  هلا سريعاً من حالة إىل أخرى مضاداً     
 مناسباً للصور أو املواضيع اليت تعرب عن هذه املعاين

 قوياً يف إظهار استدارة األجـسام الكرويـة         ن للتدرج يف األلوان تأثرياً    ويف التصوير التشكيلي يكو   
 .أو البعد الثالث فيها, وقوة التعبري عن العمق الفراغي, واالسطوانية

 

 Variety:א٤
هو التغري والتنغيم اإليقاعي داخل العمل الفين حبيث ال يفقد ذلك العمل            ) "م٢٠٠١(يعرفه شوقي    

ي يقوم هذا التنوع على نوع من التنظيم للحفاظ على الوحدة فكلمـا جـاء               أ.١٧٥ص"وحدته  
التنوع بني عناصر العمل الفين بشرط توفر نظم واضحة لوحدا كلما عـرب هـذا العمـل عـن                   

فال تضفي وحدتـه    , فالتكرار والتنوع صفتان متالزمتان يف العمل الفين املعرب       . الديناميكية والفاعلية 
 . .على تنوعه

:אא٥
هي تلك الصفة األساسية اليت متيز اإليقاع وحتقق الترابط القائم علـى            ) م٢٠٠١(يذكر شوقي      

 يكسب الوحدة تنوعها ويكسب     اً مشترك اًوتعترب االستمرارية قامس  , تكرار اإلشكال داخل التصميم   
  . وترابطاً بني أجزائه ككل انتظاماً ويطفي على العمل وحدةًالتدرج

 

 Balance:אא٦
أو التكـوين   , إن التوازن من أهم اخلصائص األساسية اليت تلعب دوراً هاماً يف مجاليات العمل الفين             

 الفنان أو املصمم حنو حتقيق االتزان يف        ىويسع, نظر إليه احة النفسية حني ي   حيث حيقق اإلحساس بالر   



 ٧٢

فالطبيعية من حولنا تقوم , س احلياة من أسهنالفين ليس ألنه أساس فحسب بل إل    تنظيم عناصر عمله    
 .واألمثلة على ذلك كثرية, على أساس التوازن

ويتضمن مفهـوم اإليقـاع     " هو احلالة اليت تتعادل فيها القوى املتضادة      )" م١٩٧٣(ويعرفه رياض   
وهو اإلحـساس   . أما االتزان فيتضمن العالقة بني األوزان     , العالقات املوجودة بني الزمن والفراغ    

سياً متـوازن علـى أرضـية        طبيعة شكل اإلنسان معتدل قائم رأ      ي الذي نشأ يف نفوسنا عن     الغريز
 هاماً يف تقيم العمل الفـين       اً والتوازن هو من اخلصائص األساسية اليت تلعب دور        ١٨٩ص ".أفقية

فأي ترتيب زخريف أو تصميم جيب أن ينقل لإلنسان         , وإثارة اإلحساس براحة نفسية حني النظر إليه      
, كتوازن األلـوان والقـيم    , ساس باالستقرار واالتزان إذا ما توازنت فيه األشياء اليت حنسها         اإلح

كاملساحات املعتمة يف التصميم ذوي البعدين أو األشكال اسمة يف قطع األثاث واألعمال الفنيـة               
 .املماثلة

 :وهناك عدة مفاهيم لالتزان نورد منها ما يلي
 ".زان هو احلالة اليت تتعادل فيها القوى املضادة ن االتبأ) "م ١٩٧٣(يذكر رياض 

 فيذكر أن االتزان هو تعادل القوى املضادة يف الكون وقـد حيـدث يف             ) م١٩٩٦( أما حممد ذكي    
 حيققه من عالقات متوازنـة بـني        نه من األسس اهلامة املرتبطة بالشكل ملا      كما أ ".العناصر املتحركة 

ويتوقف عليه نظام ترتيب العناصـر وتنـسيقها يف إطـار      , حجام واأللوان األشكال واخلطوط واأل  
 : أنواعةاالتزان إىل ثالث) م١٩٨٠(وقد قسم روبرت سكوت  .التصميم

 Axial balance: االتزان احملوري .١
سياً وقد يكون هذا احملور رأ    , كزي واضح ويعين التحكم يف اجلاذبيات املتعارضة عن طريق حمور مر        

تتواجد قوى متماثلة يف كل اجلوانب من جنيب الصورة وهو بذلك حيقق             ثحي, أو مها معاً  , أو أفقياً 
سط أنواع االتزان وهـو     ويعد هذا النوع من اأ    . symmetryما يسمى بالتماثل أو السيمترية      

ولكن غـري   , وقد يكن الشيء متماثالً يف اهليئة     . يستخدم يف األعمال ذات الطابع الزخريف البسيط      
 .ب استخدام مبادئ أخرى التزان اهليئة واللونمتماثل يف اللون وهذا يتطل

ني إىل   فعالً مع بقائهما متـشا      قد يكون يف جانيب اهليئة خمتلفان      أما التماثل التقرييب غري السيمتري    
 .وعادة ما يكون هذا النوع يف التصوير الفين, جيابية احملورحد كبري تشعر فيه بإ

يكـون  , ت املتعارضة بالدوران حول نقطة مركزية     ويعين التحكم يف اجلاذبيا   :االتزان اإلشعاعي  .٢
الشكل الذي خيضع يف تنظيمه هلذه املركزية ذو حركة دائرية توحي باهتزازات بصرية لكنها من           

 .الشكليةالنوع الزخريف الذي خيضع يف جانب منه ألنواع من التماثالت 



 ٧٣

 :االتزان الومهي .٣
اإلحساس بتعادل قوى اجلـذب والتنـافر يف        ويعين التحكم يف جمال اجلاذبيات البصرية عن طريق         

وال ميكن االستدالل عليها إال من خالل توازا الداخلي الناشـئ           , العمل الفين بصورة غري منتظمة    
 . من عالقتها التبادلية بني خمتلف عناصر العمل وقيمته

 :واإلشعاعي يف وجهني مها, نه خيتلف عن أالتزاين احملوريأ)م٢٠٠١(ويذكر شوقي 
بل يؤكد التناسب بني مجـع عناصـر        , عدم الوجود الفعلي للمحور ااور أو املركز البؤري        –أ  

 .التكوين
فيمكننا أن نعادل مساحة محراء صـغرية       , ه يعين تضاد العناصر اليت ختتلف أكثر مما تتناظر         أ، –ب  

 .خر من اللوحةؤثرة بأخرى كبرية زرقاء يف مكان آذات إشعاعية بصرية لونية م
نني االتزان الومهي ليست ثابتة دائماً بل تعتمد على أحكام حسية للجاذبية املختلفـة الـيت                إن قوا 

ويتحقق هذا النوع من االتزان عن طريق تعادل القوى الديناميكية واليت           , يتضمنها البناء التشكيلي  
قـق  نه حي  وكتل داخل العمل الفين إال أ      تومساحا, رغم تعدد اجتاهات العناصر من خطوط وألوان      

 .  استمرارية ملسارات الرؤية من خالل حماور التكوين

 Unity:א٧
 منها سواء كان هذا الكائن دقيقاً  جمهرياً أو كائناً كـبرياً             لكل كائن حي يف الطبيعة وحدة ينشأ         

والدفاع عنه كمـا    , فالوحدة فيه غاية حيوية دف إليها كافة الكائنات للحفاظ عليه           , كاإلنسان  
ن املضادات الداخلية تعمل مجيعها كوحدة للـدفاع        سم اإلنسان عند تعرضه لفريوسات فإ     صل جل حي

 .عن هذا اجلسم واحلفاظ عليه سليماً 
بل تعترب من أهم املبادئ إلجناحه مـن        ,  ألي عمل فين   مل الفين فإن الوحدة مطلب رئيس     أما يف الع  

هو ذلك العمـل الـيت      "  العمل الفين    مبدأ الوحدة يف  ) م١٩٩٩(ويعرف شوقي   . الناحية اجلمالية 
ن العمل الفين   فأ, لتكون كالً واحداً فمهما بلغت دقة األجزاء يف حد ذاا          فيما بينها    ترتبط أجزاؤه 

ال يكتسب قيمته اجلمالية من غري الوحدة اليت ترتبط بني األجزاء بعضها بالبعض األخر ربطاً عضوياً                
 .٢٣٢ص " وجتعله كالً متماسكاً 

وينبعـث الكمـال عـن    , أن الوحدة تنشأ نتيجة لإلحساس بالكمال  ) " م١٩٩٦(رشدان   ويذكر
فال وجود للموضوع وال كيان لتصميم بغري وحدة مهما كانت أجزاءه ممتعة            , االتساق بني األجزاء  

 ٨٠ص". كل على حدة 
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 خـالل  إن حتقيق الوحدة الفنية يف التصميم أو العمل الفين مـن "فيقول ) م١٩٩٩(أما حممد زكي   
والتشابه  , إجياد عالقة بني اجلزء بالكل عالقة بني العناصر حتكمها نظم التراكب والتماس والتقاطع              

 ٦٧ص ".والتجاور عالقات تعمل على إجياد الترابط بني األشكال والوحدة 
أو , أو اخلـط    , سط أشكال الوحدة وحتققها بسهولة ما نراه من تكرار يف الشكل أو اللون            ومن أب 
 بوحدة الكل سواء    مما يعطي التصميم أحساساً   , مة يف العمل الزخريف وخباصة الشريط الزخريف        القي

 .أكانت األشكال بسيطة أو معقدة 
 :)م١٩٩٩(حممد زكي وتتعدد أنواع الوحدة كما توضح 

 .تتحقق من خالل تقارب أجزاء التصميم : وحدة الشكل. ١

 .لبعض حبيث تعكس ملن يراها موضوعاً واحداً  األجزاء بعضها اوفيها تؤكد :وحدة الفكرة. ٢

وإجنازه بأسلوب واحد قد يصبح اجلمع      , وتتضح من خالله معاجلة املوضوع     :وحدة األسلوب . ٣
  . يف تصميم واحد أسلوبنيبني 
מ٨ א  portionScalper:א

سب موزونـة يف هـذه      فكل شيء خملوق بن   , من حولنا التناسب والتناغم من أهم مكونات الطبيعة       
وعدد األجزاء    , وتظهر واضحة يف اإلحجام   , احلياة فهي موجودة يف أدق خصائص اهليئات الطبيعية       

وهذه النسب ختلق بـدورها إيقاعـاً       , واألفرع اليت تكون هيئات اإلشكال      , كما نراها يف اجلذوع   
 .متكرراً لألشكال واإلحجام والتنغيمات 

نه مرادف للتناسب ولكن يف حدود تباين العالقات        أ) " م٢٠٠١ (لح النسبة فيذكر شوقي   أما مصط 
 معنامها إال عنـدما يعـربان عـن         ا أن النسبة والتنغيم ال يستكمال     كم, بني خواص عنصرين فقط   

 :ففي عملية التصميم جيب التفكري فيه من وجهني, ضروريات وظيفية
 ١٨١ص". والثانية تعبريية , األوىل حمددة وهي إنشائية ووظيفية

" ويبسترز كوليجيت " نقالً عن قاموس    ) م١٩٨٠(أما عن تعريف التناسب فيذكر روبرت سكوت        
 ٥٩ص"  بالنسبة أو, خرشيء وآبني , والكم أو الدرجة, بأنه العالقة يف احلجم

عداد الرياضية والنظم اهلندسية يف اكتشاف أو وصف العالقات بني          كما يتضمن داللة استخدام اإل    
قـصر  سب إظهار نتائج واضحة ودقيقة يف أ      التنا  الغرض من  إن. من نفس النوع  خواص عدة أشياء    

 .وبالنسبة إىل التكوين الكلي, ها البعضن حول قيمة األجزاء بالنسبة لبعضوقت ممك
وقد كُشف عن هذا التناسب من خالل الدراسات الـيت قامـت علـى األعمـال الكالسـيكية                  

 معينة يف   اًكتشف أن هناك نسب   اف, ألواين الفخارية املزخرفة  واملباين واملنشآت اهلندسية وا   , كاللوحات



 ٧٥

وأن هذه النسب تـبني مـدى العالقـات         , كسب تلك األعمال تقديراً مجالياً    تصميمها الشكلي أ  
 .واحلجوم يف األعمال الفنية بشكل عامأ, بية يف تقسيم اخلطوط واملساحاتاحلسا

عمال ذات األبعاد الثالثية؛ ملا هلا مـن قيـود           يف النسب بني التصميمات أو األ      اَكما أن هناك فرق   
واملشكالت املتعلقة بوصل اإلشـكال بعـضها   , تكنيكية وأحكام من حيث الوزن الفعلي واإلجهاد    

 وبـشكل   افهي ختتلف العتماده  , و بني األعمال ذات البعدين    , ببعض يف التصميم أو العمل الفين     
 .سبة والتنغيم على املقررات اجلمالية اليت تقوم على النأساس

 Dominance:א٩
تعترب السيادة من أحد أهم القيم اجلمالية يف العمل الفين ملا هلا من وضع حيوي يف مجيـع األعمـال         

 .فهو أساس وركيزة يف التصميم, فقد ال خيلو عمل من سيادة فيه, والتصميمات الفنية
 ت طبيعة معينة أو اجتـاه معـني أو        هي أن تسود خطوط ذا    "أن السيادة   ) م١٩٧٣(ويذكر رياض   

 ٢٩٥ص  ".العمل الفين ... ني أو حجم أو لونأو ملمس مع, مساحات ذات شكل خاص
ملا له من صفة متيـزه      , بصار يف العمل الفين   املركز الذي تلتفت إليه األ    ويعرف الباحث السيادة بأا     

 .بصورة متيزه عن غريهحوله خاضع له أو خيدمه حىت يظهر ما باإلضافة إىل أن , عن غريه
ن يكـون  ال يفضل يف العمل الفين أ    , ة اليت تبىن حوهلا الصورة    ومركز السيادة يف الصورة يعترب النوا     

واليت تؤدي بدورها   , ن للسيادة حىت ال حيدث صراع بصري يشتت املشاهد هلذا العمل          اهناك مركز 
  .إىل حتطيم وحدة العمل الفين

 : متعددة منهاوللسيادة صور
 .يادة عن طريق اختالف شكل اخلطوط أو أشكال العناصرالس •
 .السيادة عن طريق التباين يف األلوان أو درجة اللون •
 .حد أجزاء التصميمالسيادة عن طريق حدة أ •
 .حد أجزاء العملالسيادة عن طريق االنعزال يف أ •
 .السيادة عن طريق احلركة أو السكون •
 .السيادة عن طريق توحيد اجتاه النظر •
 .ادة عن طريق القرب أو البعدالسي •
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א א א:א א א א
א: א א :א

 مـن   األخـرية  القرن التاسع عشر أي يف العشر        أواخرة يف الظهور يف     نيذهب الف بدأت ثورة امل      
كل البعـد عـن ذلـك        مكانتها بعيدة ً   ت تلك االجتاهات تظهر وتثب    وأخذت ,عشرالقرن التاسع   

األوضـاع   واليت تعتمد كـل االعتمـاد علـى          ,التقليدية اليت سارت عليه تلك الفنون       األسلوب
 .امليالد املطابقة للطبيعة منذ القرن اخلامس عشر قبل األكادميية

 ذوقـاليف  للتغري الشامل رؤية الفنية تغرياً جذرياً نتيجتة القرن التاسع عشر تغريت الأواخرويف 
 ومن جانـب    .والفكرية, واالجتماعية, السياسية ويعود ذلك للتطور يف احلياة       ,والتقاليد اداتوالع

 هـذه    لعبت واألفكار اآلراء الكثري من    أظهرتآخر ملا حصل من تطور يف النظريات اجلمالية واليت          
لميـة  كما كان لالكتشافات الع   , كل فروعها وأقسامها  التشكيلية ب  دورا هاماً يف الرؤية      النظريات

 أنـشأت مع ظهور الفن احلديث     ) م٢٠٠٢(ويذكر السيد   .  مصدر األلوان    فدورا اكرب؛ كاكتشا  
 اوهولند, اوايطالي, وأملانيا, ومنت مدارس واجتاهات فنية بشكل سريع تعاقبت يف بلداناً عدة كفرنسا          

, والبدائية, بيةالشع تلك املدرس واحلركات الفنية بالفنون       تأثرت دوق, وأمريكا, واجنلترا, وأسبانيا
 ,اهلنـدي  وتفاعلت مع الفن الياباين والفـن        تأثرت أاكما  ) فن البومشان   (  بالفن الزجني    وخاصة

 صاحب التنوع الغزيـر يف األسـاليب         باإلضافة إىل الفن اإلسالمي    والفن الفارسي واملصري القدمي   
لثورة اجلاحمة على التقاليد     هو ا  إذ , الفن احلديث هو فن مطبوع بطابع خاص       أنح لنا   ضيت و. الفنية

 الفنان  أطلق بل   ,هرضا بعدم   أو اجلمهور   يبايل برضى   الفنان ال  وأصبح ,األكادميياملتحجرة يف الفن    
 والتعـبري عـن واقعـه       ,اخلاص معتمداً يف ذلك على شخصيته وفرض رأيه         ,املبدعة املخيلة   هلنفس

  .غريه الشخصي الذي مييزه عن بأسلوبه
 جديدة للتعـبري عـن فنـه        وأساليباحلديث على حماولة الفنان ابتكار وسائل       وتعتمد فكرة الفن    

 ينفـذون   طـرق  زعماء الفن احلديث بابتكـار       طوينخر, الذاتيةمستمداً ذلك من فكره وفلسفته      
  ينقلهم نقلةً  أنجانب ذلك بالبحث والتجريب الذي استطاع       إىل   كما اهتموا    ,أعماهلموخيرجون ا   

 .التشكيلي يف مضمار الفن سعأو قآفا إىل ةجذري
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 :مرحلتني إىل الفن احلديث ينقسم أن " )م٢٠٠٢ (ويرى السيد
 :األوىلاملرحلة 

 مدارسها الفنية الكالسيكية اجلديـدة      مهوأ, ايته إىلوهي اليت بدأت يف مطلع القرن التاسع عشر         
 )٣٠(و)٢٩(ل شك.الواقعيةواملدرسة ) الرومانتيكية (والرومانسية ) النيو كالسيكية (

 :الثانيةاملرحلة 
   التأثرييـة  ومتثلـها املدرسـة      اآلنوهي اليت بدأت يف أواخر القرن التاسع عشر ومستمرة حـىت            

غريها مـن املـدارس الفنيـة       و...واملستقبلية_ والسريالية  _ الدادائية  _ والوحشية  _ والتكعيبية  
 ٦٧ ص".األخرى

: Imp ressionnismsא
 للخروج عن املألوف يف الفن مبشرة بالتغري يف الطرح الفكري           أوليةسة التأثريية كرتعة    ظهرت املدر 

  الطبيعة إىل  التأثريية  خرج فنانو  )م١٩٩٦(مهز  أيف  ويض, على سطح الصورة الفنية    األداءوأساليب  
 االصـطناعية املتبعـة يف       والتسجيل منها مباشرة هاجرين بذلك املرسم واألضـواء        م  ١٨٧٠عام  
والذي ,  البصري للضوء يف حلظة معينة     اإلحساسنصرف اهتمام الفنانني التأثريين بتسجيل      ا. ياملاض

تـزعم هـذه      )٢٧(شكل.لتحليل الضوء تكون عنه فيما بعد نظرية علمية حديثة يف علم الفيزياء           
 الـذي عمـد إىل تـصوير الطبيعـة وتفاصـيل      Claude Mont مونيةكلود احلركة الفنان 

ن النور   معتمداً إىل حتليالته العلمية بأ     ,ة على املاء وحركات السحب يف السماء      االنعكاسات الضوئي 
 من هـذه األلـوان   اًمتخذ, أو يف قوس قزح, مركب من ألوان أصلية كما نشاهدها من يف املنشور       

لقد مهدت أفكار وابتكارات  مونية ملن جـاء بعـده مـن            .أعمالهتلوين  لونية استخدمها يف    ) بلته(
 وذلك  )٢٨( شكل  عن املألوف  أكثرللخروج  ... , جوجان, فان جوخ ,  بول سيزان    مثالأالتأثريين  

 العجـائن   إىلتكـون    أقرب ما ) امللمس اللوين   (باالهتمام بنقاء اللون وكثافته على سطح اللوحة        
     . الفن احلديثمفاهيم بذلك التعبري الشامل يف حمدثةًاللونية اليت عرفت فيما بعد 
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 )٣١( شكل 

 فان خوخ
Dieter Beaujean (١٩٩٩) 

  )٣٢(شكل 
  ألوان باستيل– راقصات الباليه –دجيا 
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)٣٣( شكل 
Jacques L. David    جاك لويس دافيد

)م١٩٩٠(وسوعة الفنانني العامليني م )م١٧٨٤ ( هوراساإلخوةقسم 

 
 
 

  )٣٤(شكل 
)م١٩٩٠(موسوعة الفنانني العامليني E. Delacroixيوجني ديالكروا 
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א א אא :א
 واألساليب يف العصر احلديث الكثري من النظريات        أوربا غريت الثورة العلمية اليت نشأت يف        لقد   

وء ويف هذه الدراسة نلقي الـض      .املتبعة يف املاضي واليت مشلت كل الفنون ومل تقتصر على فن معني           
 املشتركة مع التقنيات    أوعلى الوسائط التشكيلية املستخدمة على سطح اللوحة التصويرية والبديلة          

 البالستيكية مع  واملخلفاتكاشتراك الورق واخليش    , يف التصوير احلديث   عنها   الغىنالتقليدية واليت   
 غري ذلك من    إىلان املائية    باأللو أو باالكريلك   أو سواء كان املقصود تصويراً زيتياً       األلوانغريها من   

 الفنان احلديث يف تصويره النفعاالته اليت حيدثها على سطح العمـل            أسلوب تغري    كما .مواد التلوين 
مع انتقاء اخلامة املستخدمة للتعبري عن ذلك االنفعال وما للخامة من دوراً فعـال يف نقـل                 , الفين

 إىلس الفنية وبني فنان وآخر كذلك من عمل          وختتلف هذه الطريقة بني املدار     ,املشهد التصويري لنا  
ومـدى  ,  كان من املهم معرفة الفنان هلذه الوسائط البديلة من الناحية التقنية واحلـسية             اولذ .عمل

 . مجعت على سطح الصورة ومدى مالئمتها ملوضع العمل الفينإذاتفاعلها معه بعضها البعض 
 نشأته كعنـصر تقليـدي      ذعلى سطح اللوحة من    توظيف الوسائط التشكيلية     ءيف هذا اجلز   ونتناول

 انبثـاق الثـورة العلميـة       لعشرين مبواد غري تقليدية جـاءت نتيجـة       واجتاهه املختلف يف القرن ا    
 وتعدد تلك املدارس وتنوعها من حيث الطرح الفكري التصويري يف الفن احلـديث         , والتكنولوجية

 من عملية التصوير الـسطحي      ءأته كجز  نش ذالتشكيلية يف الفن الغريب من    وتوظيف تلك الوسائط    
والتحول اجلزري يف القرن العشرين باستخدام وسائط غري تقليديه وإحداث جتسيمات باخلامـات             

 غري ذلـك يف فـن       إىل اًحنتأو   اًتصوير كان   ء سوا وذوبان الفن يف بعضه البعض    على سطح الصورة    
 . املفاهيمة إىلمابعد احلداثة 

 تكونت يف الغرب    اليت واملدارس الفنية التابعني هلا      أصحاا آراء   هدافواأل األفكار كما محلت تلك  
وغريها من املدارس اليت سارت على نفس النـهج مـن حيـث             , كالتكعيبية والدادائية والسريالية  

 والتخلي عن الشروط املتبعـة يف التـصوير   ,والتفكري مبا هو جديد وخيدم اتمع, التجديد يف الفن 
يلي تغري مسار الفن التـشك    مما أدى إىل    , ث التكنيك ي لدى الفنانان من ح    األداء وحرية, التقليدي  

 بأصـول  للطبيعة والتقيـد     حماكاة باملاضي الذي عاشه بكل ما فيه من         متاماً ويف وقت قصري مقارنتة    
 .جلها لخدمة اليت كان من أل باإلضافة ,الرسم والتصوير
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א אאאא :א
ملصري للعجان اللونية اليت كان يكوا لـسد الثقـوب          القد كان من املعروف استخدام الفنان          

 يف الصناديق اخلشبية اليت كانـت       أويف التصوير اجلداري    )  البارز -الغائر(الناجتة من عملية احلفر     
,  ذات الكثافة العالية عرفت منذ القدم      األلوان وأ العجائن اللونية    أنأي  . تستخدم يف حتنيط املوتى   

استخدم ) الكانفس(عرف التصوير على القماش     )م٢٠٠٠(كما يذكر بكري    وملا جاء عصر النهضة     
 الفرشاة علـى سـطح      ضربنتيجة  ) مالمس( خطوط بارزة    أواللون بكثافة لكن من دون خشونة       

ـ   نسبياً أطول ملدة    العتامة   أو الضوء كان يستخدم كطبقة فوق طبقة لالحتفاظ ب       وإمنا, اللوحة ل ومتث
 . هذه التقنية)الربترية( أوالتشخيصية    Rembrandtمربنت لوحة الفنان را

ومنذ بداية التأثريية كان للعجائن اللونية الظهـور البـارز يف           ) م٢٠٠٥( عواطف عريف    وتضيف
ـ    بل فنانيها   ق املتبع من    لألسلوبعلى سطح العمل الفين وذلك       التصوير  مبـا   اةوهو ترك أثر الفرش

 عبارة عـن    أو,  مونية أعمالحتمله من كثافة لونية سواء كانت تلك الكثافة عبارة عن نقط كما يف              
 النقـاط بـروزاً عـن       أوتلك اخلطوط   ل اًثحمد,  فان جوخ  أعمال متقطعة كما يف     أوخطوط متصلة   

 ظل   إىل تكوين  اخلطوط أو الضوء املسلط على تلك النقاط       يؤديو) ريليف(مستوى سطح اللوحة    
 الفنية احلديثة وما    وهذا معتمد عليه يف بعض املدارس     , يزيد من عملية التجسيم يف اللوحة التصوير      

 .بعد احلداثة
زاد اهتمام الفنانني بكثافة اللون كوسيط تشكيلي جديد على سطح اللوحة التصويرية وخاصـة يف               

 فوق  األلوان تكديس   إىل بعض الفنانني    نه شرع أ) م  ٢٠٠٠(يذكر بكري   ومنتصف القرن العشرين    
 فيما مسي برسامني املادة اليت ضمت جمموعـة مـن الفنـان             أكوامسطح اللوحة يف شكل كتل و       

 يقوم  األوقاتويف بعض   ,  وضع اللون يف طبقة مسيكة على سطح الصورة        إىلالفرنسيني الذين جلأوا    
 Jean جـان دوبوفيـه   أعمـال   عمل خطوط غائرة بفعل الفرشاة كما يفأو حفرها أوخبدشها 

Dubfet  بعض الفنانني السكني الفين بدالً عن الفرشاة للمبالغة بكثافة اللون على  استخدمكما 
 غات غائرة ينتج عنها مالمس حمسوسة بصرياً وحسياً       ا فر ذات طبقة لونية    وإلحداثسطح الصورة   

 ما بني أنتجها اليت األعمال  هذه التجربة يف Nicolas De stael دستائيل نيقوالوميثل الفنان 
يف روز زكي   وتض.اليت متيزت بعجائن الكثيفة واملنحوتة بالسكينة اللونية       ) م١٩٥٥-١٩٤٥(عام  

 حادة لعمل جمرى غائر يف اللون كاسـتخدام مـؤخرة           أداة استخدم بعض الفنانني     لقد)م١٩٩٥(
تركه و للوحة   األصليح   السط إىلحىت يصل   ) احلك(الفرشاة لعمل ذلك التأثري على سطح الصورة        

 عمالهأ الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد يف         األسلوبومن الفنانني الذي اتبعوا ذلك      , كما هو 
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فضل بعـض الفنـانني اسـتخدام       و,  حادة لعمل خدش يف اللوحة     أداةاحلروفيه اليت يستخدم فيها     
ون ل بـال  اإلشكالغطية هذه    املراد رمسها من مث ت     لإلشكال اللوين يف عمل اخلطوط اخلارجية       األنبوب

ويتطلب ,  مع اللون على السطح    األحيان متقطعة تندمج يف بعض      أووقد تكون هذه اخلطوط متصلة      
 سطح اللوحة وترك التلقائية النابعة من داخل الفنان يف           على  من الفنان  اجلراءةهذا النوع من العمل     

لفـين وميثـل الفنـان جـورج مـاتيو           البارزة يف العمل ا    األنبوبيةحرية اليد عند توزيع اخلطوط      
Grorges Mathieu  اإلعمال هذه.  

 بعض املـواد للـون      ةباإلضاف املسكوبة على سطح العمل الفين رواده وهواته         لأللواننه كان   كما أ 
كما يستخدم الوعاء املثقب ومتريره على سطح       ,  غري ذلك من املواد    إىلاملسكوب كالرمل والغراء    
 الفنـان   األسـلوب  وعشوائية ومصحوبة بسمك بسيط وميثل هـذا         ةالصورة لعمل خطوط متصل   

قول جاكسون عـن  ) ٢٠٠٠(يذكر بكري .  Jackson Pollock جاكسون بلوك األمريكي
 أو) قطرة قطـرة    ( بدل الفرشاة والسكاكني والصبغ املقطر       األعواد أفضل أنا" تلك التجربة بقوله    

 يف الصورة ال    أكونوحني  ,  مضافة أخرىاد غريبة    مو وأيالطالء الثقيل مع الرمل والزجاج املهشم       
كما ظهرت بعـض    .١٠١ص" ياة تنبثق من خالل اللوحة     اجعل احل  أحاول إنين...  فاعل   أنا ما   أعي

 يف الفـن    اإلبداع جمال   أنمما يدل على    ,  اجلديدة يف مضمار الفن لالستخدام عجائن لونية       األساليب
 أو ألسلوباسواء كان يف  ور مستمر يف مجيع النواحيالتشكيلي ال يقف عند حد معني بل هو يف تط        

 ع الذهين اليت يعيشها الفنان مـع نـو        اإلمتاع حالة من    وإا . غري ذلك  إىل...  املوضوع   أو األداء
       .  ونقله للمشاهد واالستمتاع بهإليهالوسيط املستخدم للتعبري عن ما يصبوا 

א אא :א
 اللوحة التـصويرية     منفردة على سطح    ذات السماكة  األلوان استخدام   يفنصرف بعض الفنانني    ا   

 البيئة وما فيها مـن      إىلموجهني أبصارهم   ,  اخلروج من هذا احلكر    إىلفني تفكريهم   إىل حد ما صار   
فنراهم , خامات قد يستفاد منها كبديل عن الزيت وغريه من امللونات املستخدمة يف عملية التصوير             

, األقمشة االستهالكية كورق اجلرائد وقصاصات الورق وقطع املشمع وبقايا          األشياء إىلقد توجهوا   
 من مسك بسيط عن مستوى      األشياءوما حتمله هذه    , كما هي على سطح الصورة    ت  لصقفأخذت وأ 

 . ما هو جديد ومتاشى مع تطور القرنإىلالسطح معلنني اخلروج من احلكر التقليدي 
 إلخراج أسلوب "بأنه)م١٩٩٦(والذي يعرفه عثمان    ) الكوالج( فيما بعد    اإللصاق على هذا    أطلق

 خامات طبيعية مصنعة على سـطح  أوالصورة من خالل عملية اللصق وخاصة لصق الورق بأنواعه          
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 الكوالج مع املدرسة التكعيبيـة      انطالقكانت شرارة   ) م٢٠٠٥(يف عريف وتض .٦ص  "الصورة  
فقام بيكاسو ,  تتسم وتتماشى مع روح العصر اجلديدعمالأ يف تنفيذ ألسلومور الذين حبثوا عن تط   

م بلصق بعض قصاصات ورق اجلرائد القدمي وتبعه يف ذلك براك مـستخدماً شـرائح               ١٩١٢عام  
 تـسم  أعمـال  إنتاجلقد استطاعوا .  والفرشاةاأللوان عن   اً شجر مستغني  جذوعنسيجية على هيئة    

نفس املنهج والطريقة    تشجيع غريهم من الفنانني باختاذ       إىل أدى اجليد مما    خراجواإل األداءبالدقة يف   
 . فنية رائعةأعمال إلنتاج

 

מ א  ):מ١٩١٠−١٩٠٠(א

نتاجات فنية خارجة عن حدود اتمـع         التاسع عشر وما حيمله من مفاجآت بظهور إ         جاء القرن    
كان الطابع املسيطر على الفن     ) م١٩٩٧( ويذكر البهنسي . والذوق العام , وعن التقديرات الرمسية  

 .احلديث هو التحرر والتمرد على مجيع املظاهر الفنية وعلى مجيع القيم اليت كانت مسيطرة
 الكبري  األثر للبحث العلمي والتجارب املعملية      أصبح,  العلمية والفنية  اجلديد يف كافة ااالت   مع   و

جاء القرن العشرين مبشراً بالتغري الشامل حيمـل        حيث  ,  يومنا هذا  إىلذي يشهد العامل    يف التطور ال  
 حبركة  أورباانطلق من   .  يتسم بالسرعة والتعددية يف االجتاهات      والذي ,اجلديد منذ دخوله على العامل    

-١٩٠٠(تعترب الفترة ما بني عامي       )م٢٠٠٠(فيذكر بكري , تعرف االستقرار وال اهلدوء    نشطة ال 
مرحلة تغري يف الفنون اجلميلة وفيها يتجلى التوافق الزمين بني التغريات يف كل من ميادين               ) م١٩١٠

   ....العلم والفن 
 
م رسـم بيكاسـو   ١٩٠٧ويف عـام   , Fauvismم ظهـر االجتـاه الوحـشي    ١٩٠٥ففي عـام  "

Picasso , وبراكBraque ما التكعيبيةأول لوحا Cubism , نسكي م رسم كاند١٩١٠ويف عام
Kandinskyأول لوحاته التجريدية , Abstract .   حدث ذلك يف نفس الوقت الذي متـت فيـه

ووضـع  , بالنظرية الكمية , Planck  بالنك ناديم  ١٩٠٠إجنازات علمية مماثلة يف جمال العلم ففي عام         
, Einstein الربت أنيـشتاين     أكتشفم  ١٩٠٥ويف عام   , األحالمنظريته يف تفسري    , Freudفرويد  

لقـد   .نظريته الرياضية حول الفراغ والزمن    Minocovski كما اخرج مينوكوفسكي  , نظرية النسبية ال
العلميـة قـد     كثري من الفنانني قد صرحوا بأن االكتشافاتأن إىل,  Heaft Mann هافت مان أشار

املتحـدث   لـونيز    أبو جيوم   وأعلن,  جديدة أفاقاً اجتاهام الفنية وفتحت هلم      وأيدت,  هلم الرؤية  أوضحت
 للمنظور يف  الديناميكيالرمسي باسم التكعيبية بأن هناك عالقة بنن النظرية التكعيبية متعددة املنظور واملدرك             

     ٩٤ص".عصر الفضاء
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mixed media :
وتتضح تلك الوحدة   ,  عن فكرة معينة    معرباً لكل عمل فين وحدته املادية اليت جتعل منه موضوعاً           

وتـذكر هـدى    . صف به العمل الفين من تآلف بني عناصره وتناسق يف تركيبـه البنـائي             فيما يو 
 مثة عناصر ثالثة ال بد من أن تدخل يف تكوين           أنلقد ذهب بعض علماء اجلمال إىل       ) م١٩٨١(ذكي

هـي خامـات    ) ١٩٥٩ ( إبراهيم كما يعرفها    .واملادة. التعبري, املوضوع, العمل الفين وهي املادة   
 يضمنها  خامةي ختتلف عن املادة كمضمون ذلك املضمون الذي يبحث له الفنان عن             وه, التشكيل

اخل فينظمها يف شـكل     .. مائية   أو مشعية   أوزيتية   ألواناًوتلك اخلامات قد تكون     , ما يريد التعبري عنه   
 .ريد الفنان التعبري عنهظهر الرابط والتالف اجلديد الذي ي خطوط ومن خالهلا يأومساحات لونية 

محله من مستجدات حديثة على سطح العمل الفين كوسائط جديـدة           مع بداية  القرن العشرين مبا       
وات اسـتخدام األد  وق احلرية للمصور يف خلط اخلامـات  إطال لتعرب عن انفعال الفنان احلديث و   

 ) ١٩٩٥ ( MICHAEL WRIGHTميشل رايت  يذكر .وطرق التعبري يف لوحة واحدة 
خلط حديث يف ذلك الوقت عند دراسته للحصاد فقام خبلـط األلـوان             milletقدم الفنان ميلية    

 كان خيلط ألـوان     degasكذلك الفنان دجيا     و األلوان املائية وقلم الرصاص ،      الزيتية مع الباستيل  
الباستيل بطالء ممزوج عبارة عن مسحوق صبغي بغراء حيواين أو البيض وتارة أخرى كان يرسـم                

ـ  ) .٣١( شـكل  )بـالتربنتني ( الطالء الزييت املخفف     بألوان الباستيل فوق سطح    يف عطيـة   ض وي
 كأوائل املغريين للوسائط يف العمل الفين مستخدمني بذالك أوراق          )بيكاسو وبراك (جاء   )م٢٠٠٣(

 آن  اً خمتلفة متاماً عن ما كان سـائد       دوارقية و مستخدمني أشكال غريبة مب     اجلرائد والقصاصات الو  
 باإلثـارة و املفاجـآت      صبح الفن يتميز  أور القرن وتعددت الوسائط و    طور الفن مع تط   ، و بت  ذاك  

نه ال توجد وسائط ال تقبل اخللط و وسائط حيدث بينها شد و جذب و لكـن مـن       وذلك بسبب أ  
خالل التجريب ميكن اكتساب أي خليط يتالءم مع بعضة البعض و مـع املوضـوع و اكتـشاف                

روبـرت  (الفنـان   كـان   )  م   ٢٠٠١(  كامل   تضيف رمي إمكانيات اخلامات من حماسن وعيوب      
خبامات ومواد غريبة عـن سـطح العمـل     يطلعنا   Robert Rauschenberg )روشنرح

 وباألصح نفايات العصر كالساعات ووحدة وزن وقصدير وقطع اخلشب و غريها من املواد استطاع
 من قبـل الفنـان      دلم يعد هناك تقليد وانقيا    ف ،   )٣٢(  شكل   ها رغم شذوذها عن بعض    هااورأن جي 

 اشـتراك    من  فالبد فنية،دة املطلقة يف اللوحة ال    ا السي ا خامة واحدة يكون هل    وسيطرةلقوانني الرسم   
طحة التصويرية سواء    األعمال املس  بسط أ وسائط متعددة لتميز العمل الفين وتفرده عن غريه حىت يف         

 .تجريب والبحث مجيعها تناوهلا الفنان بال على خشب ، نفس أو أو كأكانت على ورق،
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 )٣١( شكل 
  )١٨٧٩(  راقصة وقت الراحة – degasدجيا 

.www.nationalgallery.org.uk 

 )٣٢( شكل 
 Robert Rauschenbergروبرت روشنرح 

 )١٩٩٥ (مايكل
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א :א
واسـتطاع  , لقرن التاسع عشر   التارخيية اليت مرت به خالل ا      األطوار بعد   منذ أصبح املصور حراً      

 الـيت سـادت الطـرق       األوضـاع عندما انسلخ عن    و,  ومبادئه الفنية  وأفكارهائه  التعبري عن آر  
فـان  , يـه كادماألالصارمة اليت كانت تسيطر على املعاهد       املبادئ  الكالسيكية وخروجه على تلك     

وتـذكر روز ذكـي     , احلر احلرية املطلقة للمصور حنو التعبري       إىل أدىحول العظيم الذي    تذلك ال 
 انفرد مبكانة ممتازة يف تاريخ الفن احلديث مبا استحدث          Cezanne الفنان سيزان    أن) م١٩٩٥( 

م ١٨٨٠ بالفن الفرنسي سنة     أملت اليت   األزمات اخلالص من    طرقمبثابة مفتاح    من قواعد فنية هي   
,  لتقليد الطبيعة   تاماً ضعون خضوعاً فمنذ مطلع القرن التاسع عشر حىت ذلك التاريخ واملصورون خي         

 حىت جاء منتصف القرن التاسع عشر ومعه تغري التصوير وأصبح خيضع ملفاهيم جديدة خمتلفة متامـاً               
 عليه من حيث الرموز والتقنيات والعناصر املرسومة واملفاهيم االجتماعية واملعـاين     اًكان متعارف عما  

 من حرية الفنـان     الناجتةاحلديثة يف العمل الفين     جاءت التقنية    .اجلمالية اليت حتكم العمل الفين ذاته     
وهناك من يـرى أن     , أن التقنية تعين املهارة يف استخدام األدوات      )" م١٩٩٧(عبد احلفيظ فيعرفها  

, التقنية هي عبارة عن طريقة فنية أي الطريقة املتبعة إلخراج العمل الفين يف أصول صناعية صحيحة               
ور على تشغيل الوسيط بنحو مالئم للوصول إىل تأثري تعبريي أي           كما يعرفها البعض بأا قدرة املص     

    ".   جيعلها حتقق الغرض منهااستخداماً, قدرة املصور على استخدام أدوات العمل وخاماته
 تنتج   والذي ,املزج بني أصابع الفحم و ألوان الباستيل و احلرب        ملستحدثة  ا الوسائط التقنية    أهممن  و

لحصول على ألوان ممتزجة ذات ملمس ناعم و خشن ، وميكن هلذه املواد أن              هذه التقنية الفرصة ل   
تتفاعل على سطح العمل يف استنباط أشكال جديدة ناجتة بالصدفة، وأكثر ما تستخدم هذه الطريقة               

نتاج أشكال تتماشى مع هذه اخللفية و بـنفس الوسـائط           ل اخللفيات كمثري للفنان ومن مث إ      يف عم 
وميكن للمصور التصرف حيال املواقف بطريقـة        .يش مع العمل من دون تنافر     ىت تتعا املستخدمة ح 

عفوية و ذلك باستخدام أصبع اليد للمزج بدالً عن الفرشاة أو بورق وذلك إلنتاج تأثري مغاير عن                 
 ذلك خللط الغريب بـني هـذه        )م١٩٩٤(شل رايت للفنان مي ) ٣٣(ويوضح شكل . ما هو مألوف  

) ١٩٩٠(نرى يف عمل الفنان سيزر اليت        ، كما    ع بشكل غري مألوف     املواد و التعبري عن املوضو    
نه قد استخدم اخلطوط بقلم الفحم و مزج معها األلوان املائية تاركـاً             أ) ٣٤(تباع الشمس  شكل     

اخلطوط بطبيعتها العشوائية كتأثري بصري للعني ناتج عن تلك اخلطوط املتداخلـة و املتقاطعـة و                
الشمع و األلوان املائية أو األحبار أي تلك املواد اليت ميكن إذابتها باملـاء               أنكما  .املرسومة بعفوية   

تعمل كعازل ال ميكن تفاعل اللون معها ، وعادة  ما يرسم الـشكل               اليت    خامة الشمع    تتماشى مع 
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 ، وبعد ذلك يدهن العمل ككل سيالحظ أن املناطق اليت ميـر             ه ومن مث ميرر الشمع عليه     املراد رمس 
 .شمع ال تتشرب اللون ويأخذ شكل اللون املراد إبقائه يف خلفية العمل  فيها ال

 م اليت استخدم    ١٩٥٨رأس العائلة   ) ٣٥( يف عمل هنري مور شكل     )م١٩٩٥(مايكل   ويوضح لنا 
 لتعدد الطبقـات و التراكيـب        كان كما. بار و الطباشري امللونة   فيها الشمع و األلوان املائية و األح      

ـ يلوسائط مثل األحبار و ألوان االكر الفنان كمجموعة من ال  استخدامات يستخدمها   وأصـابع  كي
ك عادة مـا    ين الوات االكريل  إ ملمس مابني الناعم و اخلشن حيث        جيادإلالباستيل الزيتية و الصلبة     

تكون تاركة بعض اخلشونة اليت ال يعتمدها الفنان و يف بعض األحيان يقصدها الفنان وبعد جفـاف                 
 تلك التأثريات و اخلطوط الـيت       اًلعمل ميكن أن ميرر فوقها اللون الباستيل مظهر       اللون على سطح ا   
 الدمج بـني األلـوان    ken draperللفنان كن دروبر ) ٣٦(ك ، شكل يختلفها فرشة االكريل

الزيتية و ألوان الباستيل و التنقل بني املالمس الناعمة و اخلشنة لتحقيق الغرض التعـبريي للعمـل                 
 الطبيعة واخللط املتنوع مابني الوسائط كـاأللوان  John Piperر يف عمل جهون ويظه، الفين 

لوسائط املـشتركة مـع      ، واملالمس البصرية اليت ختلفها تلك ا       )واشاجل(املائية و األحبار و اللون      
 أشياء مبتكرة حديثـة يف      ةإضاف الفنان   لقد استطاع )م١٩٩٥( وتذكر روز ذكي     بعضها البعض ،    

الفـين مـستخدماً      للخامات اليت حوله  وكيفية االستفادة منها لتطوير سطح العمل           التجرييب عمله
 اخليش   باإلضافة إىل   بذلك أوراق املناديل و الورق اخلفيف وتثبيته على السطح تاركاً تأثرياً خشناً ،              

ة  على أرضي  الشمع سواء كان سائالً و ذلك بصبه      و الرمل و املعاجني كما استخدم الفنان احلديث         
أن ) م١٩٩٥(ويذكر مايكل   .  أو استخدامه كعازل جلزء ما     ليهالعمل حىت جيف و من مث التلوين ع       

الفنانون املعاصرون اهتموا باالختبارات للمواد و اخلامات ليتوصلوا إىل حتديث التعبري البصري لدى             
 الفنان و اخلروج    املشاهد فقاموا بدمج مواد غريبة و إضافة تراكيب ، قد تكون بعيدة متاماً عن مواد              

من نطاق العمل التقليدي حىت يف مقاس العمل ، هذا باإلضافة إىل استخدام أسطح جديدة بدالً من                 
أدق التفاصيل   حىت يف     بعمله صب الفنان املعاصر اهتم   .نفس أو الورق و الرسم عليها مباشرة        االك

به و شخصيته فوصل الفنـان  نه و استنباط العمل اخلاصة به والذي حتمل أسلودف التميز عن اقرا  
 hand madeإىل أن يصنع مواده بنفسه ، ومن ذلك صناعة الـورق و العجـائن الورقيـة    

paper ا و التأثري امل والتحكم يف مسلمسي عليها باإلضافة إىل املواد املضافة إىل اكة أوراقه وألوا
 الفنان املعاصر احلبال املتوفرة       كما استخدم   , عجينة الورق كالقش و الرقائق املعدنية إىل غري ذلك        
 . النباتية مستنبطاً بذلك أشكال ال حصر هلا فبأنواعها سواء كانت بالستيك أو نسيج أو من األليا
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א: א אא א א
:Cubismא١

وتعترب من املدارس الفنية    , أورباور الفنون التشكيلية يف     طظهرت التكعيبية يف السنوات األوىل من ت      
متخليـة عـن   , بعـاد األوخاصة يف تصوير , وأضافت عليه اجلديد, هاليت غريت مسار الفن واجتاه 

 . من الواقع بإلصاقهم أشياء واقعية يف أعماهلم تقرا اليتالتقاليد املوروثة يف التعامل مع األشياء 
 حبجـة   امع االنطباعية وفناين اية القرن التاسع عشر الذين انتهو        لقد انتهى الفن املرتبط الذي بدأ       

, فكانت رد الفعل عنيفة ضد هذا االجتـاه       .. ذلك وغري, عفوي املباشر  اللوين والتعبري ال   األثرتقصي  
 بناء فضاء اللوحة التـشكيلية  إعادة إىل ترمي أهداف االجتاه التكعييب املعرب عن  تعارضأوهلافكانت  

   . جديدة ومتينةأسسعلى 
عناصـر   بناء ال  إعادة إىل التكعيبية مذهب يهدف     أن"اندرية لوت   " عن) م٢٠٠٢ (السيدويتحدث  

 .اإلبداعأساس هندسي يتدفق من خالله قدرة الفنان على  ىعل
بل يرون بأفكـارهم    , ن التكعيبيون ال يرون بأعينهم ما يف الطبيعة       ي املصور أن) بدون(وتذكر نصر   

 الـصدارة  إعطـاء  من خالل    األبعادفقد عربوا عن    , وفق املفهوم الذي لديهم عن العناصر املصورة      
 إىل م   أدىبل يعربون عن جوهر البناء مما       ,  يترمجون املنظر  ن فهم ال يعودو   للفكر ال للحس وبالتايل   

 التكعيبية من اخلـداع البـصري       لقد استفادت  .وقطعية الرؤية املوروثة  االنقالب التام يف التصوير     
 وبذلك يصلون إىل العقل العـاطفي       ,وذلك من خالل رؤيتهم لكل ما ينمو يف العمق وتدركه العني          

  .الذاكرة واألحاسيسواخليال و
وذلك من  , ويرى الباحث أن التكعيبية نقطة حتول هامة تعتمد يف فناها على الكر والعقل قبل البصر              

خالل رؤيتهم لألشياء بعقوهلم وترمجتها بصرياً للمشاهد ىف أعمال أخذت من الواقع عناصر مضافاً              
 بعدهم من املدارس واالجتاهات الفنية عليها حتسينات إبداعية جعلت من أعماهلم مركز حتول متبع ملا 

:אא
 يطـورا  أن من براك وبيكاسو عندما حاوال  كٍلإىل نشأة هذه املدرسة تعود      أ) بدون   ( نظميذكر  ي

 البصرية  للتأثريات الفنية نتيجة    أعماهلمبرزوا يف   ون  التأثريياليت كان   اهلندسية  " بول سيزان   " فكرة  
األشـكال   يضعوا مصدراً عقالنياً للشكل الفين مستوحى من         أنفحاول ممثلي التكعيبية    , والضوئية

غـري   إىل, واملثلـث , واملربع,  والكرة واألسطواين, املخروطو,كتصويراملكعب, هلندسية والطبيعية ا
 ... .ذلك
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لـول  الذي مهد للتكعيبية وقدم هلـا بعـض احل        " سيزان " إىل الفضل يف ظهور هذا االجتاه       ويعود
) م١٩٩٦(هـز   مأ فيذكر   ,االجتاهصق ذا   ل من ناحية املسمى الذي أ     أما .البناءالتشكيلية من حيث    

  بـراك أعمال على أطلقا" ماتيس" و  "Louis voiceless ليوكسفلويس "ن الناقد وغريه بأ
Braque ا) م  ١٩٠٨ ( عامعلى هذا املسمى الناقـد      أكدكما  , صغرية تتكون من مكعبات     بأ 

 .التكعيبينيمساهم وأ) م ١٩١٣ ( مصوري هذا االجتاه سنةأعمالعلى "  لينريأبو" ر والشاع

א :אא
ما قبلهم مـن     فن حديث خمالفني     إىلها الوصول   فنانيللمدرسة التكعيبية أهداف تسري عليها وغاية       

 اً حمـدود  اً وهدف  طريقاً فسهمألن  وقد رمسوا  البناء، وطريقة   األفكارالفنون واملدارس الفنية من حيث      
 .األهداف هذه وإبراز حتقيق همنالغرض 
 :يلي أهداف هذه املدرسة وهي كما  النقادبعض وقد ذكر

 واإلغراءات كل البعد عن السهولة      اً بناء فضاء اللوحة التشكيلية على أسس حديثة بعيد        إعادة •
 . غريهمو.... .نوالوحشيو نواالنطباعي إليهاالبصرية احلسية اليت جلأ 

تخدام  والشك أن اس   موضوعية، أكثر يف ذلك أا تقدم صورة       التعبري عن احلقيقة املطلقة مدعني     •
 واملناقـضة ملـا     ,ألشياء احلقيقة الثابتة والدائمة    قد أسهم يف التعبري عن دالالت ا       اهلندسي ءابنال

  .العابرةكانت تسعى إليه املدرسة االنطباعية للظواهر اخلارجية واللحظة 
ويقدمون الفكرة عن احلس العتقادهم  أن        رفضون التقابل املباشر بني العامل املرئي والعامل املمثل       ي •

  . بينما الفكر يبينتشوه،احلواس 
 الوسائل التقنية التقليدية املتبقية يف التصوير الغريب منذ عصر النهضة كاملنظور            فضرالتكعيبية ت  •

ىل مـا هنـاك مـن        التدرج اللوين وإ   أو, ل والنور  تقابل الظ  أو,  فنية أسسالعلمي املبين على    
 . .تقنيات

وكـان للـون دور     , حترر من الشكل    نه قد   ية يف الفن التكعييب أ     واجلل ةمن األهداف الواضح   •
يف إنتاجهثانوي . 

لـصقوها  والصحف والقصاصات الورقية وأ   , تبغ ال ةكأغلف,أضافوا على رمسهم بعض الوسائط     •
 . لوانعلى الكانفس مع متازجها باأل
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א  א

 الذي تولد عنها العديد من املدارس اليت جـت  ةتعد املدرسة التكعيبية من أوائل املدارس احلديث         
 ,الـسابق ج التكعيبية من حيث التجديد والتحرر من القيود الكالسيكية املفروضة على الفن يف              

 أن استطاعت املدرسة التكعيبيـة      . الفنون القدمية  والبحث يف , ومع التطور احلاصل يف مجيع ااالت     
 .الفنية ميدها بكل ما هو جديد على الرؤية اً خصباًجتد هلا مكان

 الليبرييةوالفنون  , "سيزان "أعمال من   األساسية التكعيبية استمدت مبادئها     أن) بدون (نظميفيذكر  
 العـام لى تطور التكعيبية وحتديد مسارها       البالغ واملهم ع   األثر األفريقية للفنون   نوكا, ) األسبانية(

م من قبل العلمـاء     ١٩٠٥ االهتمام به سنة     أ االهتمام بالفن البدائي والفن الزجني والذي بد       أنكما  
والتعبريين األملـان   , وسعى الفنانون وخباصة الوحشيني الفرنسيني    , حيث تناولوه بالدراسة والتحليل   

 .الزجني النحت أوعرف بالفن  اقتناء مناذج مما كان يإىلالذين سعوا 
 ذات  إحيائيةيتضمن قوة سحرية    "  من قبل فهو فن    ه فناً جديداً مل تعهد    باألور اإلفريقيلقد قدم الفن    

 الغريبة  شكالفاأل" وتقابل بني املساحات املقسمة   ,  وما ميتاز به من تبسيط واختزال      ,إنسانيةدالالت  
وجتمـع  , فة هندسية جتريدية تفسر الوقع وتؤوله     بل هي ذات ص   , املستمدة من الواقع ليست واقعية    

 .مألوفة غري مرئي بأشكال    الال تعرب عن    أاكما  , يف غموضها وتباين عناصرها بني السحر واخليال      
 أوصى سيزان   أن) م١٩٩٦( مهز  أ فيذكر   ,منه عن الفنان سيزان وكيف استفاد فنانو التكعيبية         أما

 دوراً فعـال علـى      األثـر وكان هلذا   , واملخروط, والكرة, ةسطوانمبعاجلة الطبيعة انطالقاً من األ    
  .األوىلالتكعيبية وخاصة يف مراحلها 

هـذا  ,  سيزان اهلندسية ذات الزوايـا احلـادة       أعمال الفن التكعييب استمد معامله الواضحة من        أن
 يف  أساسـاً  اختذت من اخلرافات واملعتقدات      يتة ال ي العناصر املستمدة من الفنون الزجن     إىل باإلضافة
 وهو يف عصر احلركة الذي يعيش فيه        اإلنسان أن وجهة نظرهم    منن  و التكعيبي ى كما ير  ,تشكيلها

نه ال يرى من العامل حوله      لذلك فإ , ة ركوبه يف عربة مسرع    أثناء على عجل كما حيدث      األشياءيرى  
 باإلضافة,  واحدة ةيومن زاو  الً يراه كام  أن ومن زوايا متعددة ويف وقت واحد بدالً من          أجزاء ىسو
 .األشياء أعماق اقتحام إىل

א אא  :א
 األلوان كما استبعدوا    )التقشف اللوين   (  يف العمل الفين     األلوان تقليص   إىل الفن التكعييب يسعى     إن

 يف  األلـوان  اختصر التكعيبيني عدد     اكم, اهتمام االنطباعيني ومتسك ا سيزان       أثارتاملتممة اليت   
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,  الفـاتح  ينوالـب , كـالبين الغـامق   :  توزيعها وفقاً لتقابل السطوح      إىلواعتمدوا  , العمل الواحد 
 . غري ذلك إىلوالرمادي احلار والرمادي البارد 

 األمسـر واملـادي  ,  املائل للصفر األبيض ااستخدمو التكعيبني أن)م٢٠٠٤( Jayويوظيف جاي 
 ومشركني اخلطوط احلـادة واملقوسـة ذات       أعماهلم مبسطني بذلك التلوين يف   , واألزرق واألخضر
  . الغامقةاأللوان

א :א
تاب والنقاد وصنفوها حـسب املراحـل       لقد مرت التكعيبية بعدة مراحل ذكرها كثري من الكُ            

 )م٢٠٠٤( Jayجـاي    ومنـهم  ثالث مراحلعلى أاالزمنية اليت مرت ا واتفق الكثري منهم 
: هي كالتايل ـو ,)بدون(نظمي
 ):م١٩٠٩ -١٩٠٧ (:التلخيصية املرحلة

 إىل الطبيعيـة وترمجتـها      األشكال اختزال   إىلوفيها يعمد الفنان    , التبسيط كما يسميها البعض     أو 
 سيزان علـى     وكانت هذه املرحلة نتيجة لتأثري     .األوىل براك   أعمالكما يف   ,  هندسية بسيطة  أشكال
 .لرباك" ا يف نوماندي مين" ويوضح ذلك لوحة , فنانيها

 ):م١٩١٢-١٩١٠( املرحلة التحليلية
"  جتميعها ومعاجلتها لـونني      عادةإحموالً بذلك   ,  مكعبات إىل شكالاأل جتزئة   إىل ويعتمد الفنان فيها    

 تعين التجزيء والتشريح للشكل وتفكيك عناصر العمل وحتليلـه          أاكما  , "درجات اللون الواحد  
 أو املتقابلة   األسطح, مستخدمني ,ية بناء متآلف فوق مساحة اللوحة كلها      داخل تقاطع الشبكة املبن   

 . املصورةلألشياءاملتقاطعة يف حتديد السمات العامة 
 .Picasso لبيكاسو" مجيليت "ويوضح هذه املرحلة لوحة 

  :)م١٩١٤-١٩١٢( ة التأليفيأو املرحلة التركيبية
" كما هـو يف طريقـة التلـصيق         , األشكاللتكملة   شكالاأل صياغة   عادةإ إىلويعتمد فيها الفنان    

 املرحلة التركيبية   أنويعد النقاد    .عليها واأللوان اخلطوط   وإضافة, شكالاأل أسطحعلى  " الكوالج
فهذه احلركة قائمة على التحليل التـألفي       ,  التأليفية هي املرحلة الثالثة من تطور املدرسة التكعيبية        أو

وشـهدت  , م١٩١٤-م١٩١٢ كان بني عامي     )م١٩٩٦(يف امهز ويض,لعناصر خمتارة ذات دالله   
 فنية غنية يف تشعب اجتاهاا وتنوع تقنياـا الـيت           بداية انطالقة باريس  خاصة  و, فيها العامل الغريب  

وابتعادهـا عـن العـامل      , التحليلية عن اللـون    التكعيبية   وافتقارجاءت لتعوض كما قيل عن جفا       
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برز املمثلني  ريس من أ  ج خوانمن تطور التكعيبية يصبح الفنان      ة  األخريويف هذه املرحلة    , املوضوعي
 جديـد   أسـلوب  إىلم  ١٩١٢ أواسط من   األسباينفقد جلأ هذا الفنان     ,  اجلديد لألسلوبالفعليني  

 مفاهتمـا ,  منهجيـة  األكثـر  مع موقف براك     أو,  عفوية األكثريتعارض سواء مع موقف بيكاسو      
 املنجـزة ـذه     ألعماله حتديداً   أكثرهلا بتعمق دفعه حنو صيغ       الكبري بالرياضيات ودراسته     )غريس(

والبيئة املستقلة للفضاء   , فهو ميتلك مقدرة على اجلمع بني العناصر املستخدمة من الطبيعة         , الطريقة
 بتجريد بنية اللوحة وتنظيمها     أوالً بدأ,  بدقة ووضوح  أشكالعلى صياغة    يعمل   إذوهو  , التصويري
 مـع البيئـة     شـكال األحبيث تتآلف   , املوضوع فيبقيه على صلة واضحة بالطبيعة     مث يعاجل   , هندسياً
 .لبيكاسو" طبيعة ساكنة وخيزران " وتوضح هذه املرحلة لوحة  . للسياق اهلندسياألساسية

א א א א  :א
 العمل إىل أدخلت,  غريبة عن التصوير اكتشاف عناصر جديدة  إىللقد توصلت التكعيبية يف تطورها      

 إىل توصـال  Picasso  وبيكاسـو Braque  بـراك أن) م٢٠٠٤( Jayجاي ويذكر , الفين
 عمله الفـين    إىل األوىلدخل براك للمرة     أ  والذي   ,)م١٩١١ (سنة اإللصاقاكتشاف جديد وهو    

, لياً يف لوحته الربتغـايل    ه الكتابات اليت توضع على صناديق الفواكه وترا ذلك ج          تشب اًوأرقام أحرفاً
ولكن هذه  .  العناصر فيها وتفكك املوضوع على سطح اللوحة       طقلتنا تكاد تكون عمالً جتريداً      اليت

القصاصات الكتابية والرقمية تدعم يف الوقت نفسه وبالقدر ذاته العمل الفين وتكسبه قيمة الداللة              
 بيكاسو فقد   أما) م١٩٩٦(يف أمهز ضوي .حماكاة العمل الفين استنباط وليس      أناليت تؤكد بدورها    

 أولوكـان    ,  شكل   )م١٩١٢ (اسط سنة أواستخدم هذه العناصر املأخوذة من الواقع احملسوس        
طبيعة صـامته ذات الكرسـي      " لصق قطعة من القماش املشمع باللوحة       عمل إلصاق فعالً عندما أ    

 والكتابات املطبوعة علـى     األحرف استخدام   إىل واجلأبل  ذا  ومل يكتِف هذان الفنانان     , "املقشش  
 قطعة مرآة   إلصاق إىل )خوان غريس (كما عمد    .تبعاً لتقنية الورق امللصق    اللوحة   إىلورق واملضافة   
, والورق, واحلديد, ما مجع بيكاسو يف اللوحة الواحدة بني مواد خمتلفة كاخلشب         بين, بلوحته املغسلة 

 قـد خـضعت   اإللصاقربية املستخدمة يف جمال     هذه املواد الغ   إن ).٤٠(, )٣٩(شكل  , واألسالك
غري ,  دالالت جديدة ترتبط بطبيعة العمل الفين      وأكسبتها,  جزءاً منه  وأصبحت, لف العام للوحة  آللت
ممـا دفـع   ,  هذه املواد الغريبة على عامل الفن كان بالنسبة للبعض بدعة يف جمال الفنـون        إدخال أن

ويف , ولكن باملقابل تصدر البعض للدفاع عنـها      , لها وعدم تقب  األعمال رفض مثل هذه     إىلالبعض  
 وهم من الشعراء املؤيدين هلذا      )وآرغون(, ر)بو ليين أو(, )ريفردي( أن) م١٩٩٦( هذا يذكر امهز    
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 يف جمال التصوير مبثابة     وإدخاله استنباط الورق امللصق     أن )ريفردي( اجلديد فيذكر    اإلبداعيالعمل  
 ليـنري باسـتطاعة     أبو وأكد, ةتعباد العجينة اللونية والفرشا   وخالص من اس  "عالج ضد التسمم    " 

بطاقـات  , طوابـع بريديـة   , غالين" على سطح العمل الفين      املوادمن   يستخدم ما يريد     أنالفنان  
واليت كانت الغاية منها كسر التقليد املتبع يف األعمال    .... صحف, ورق ملون , أوراق لعب , بريدية

 . أعمال ذات طابع جديد يتماشى مع روح العصرالفنية السابقة والوصول إىل
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א٢ א :Dadaא
 جاء تعريفهـا يف معجـم       ,األخرى واألدبية هي حركة فنية أخذت مكانتها بني املدارس الفنية           

 يف Tristan tzaraر الفرنسي تريستان تزارا  الشاعأسسها مدرسة هي " )بدون ( املصطلحات
وتتميز هذه املدرسة مبحاولة التخلص من قيود املنطق املعتـادة والعالقـات            م  ١٩١٧سويسرا سنة   

 احلريـة   يعوقوقد اعتربت ضمن وظيفتها الكربى التخلص من كل ما          . السببية يف التفكري والتعبري   
 كمـا يقـول     اوالـداد . ١٦٥ص  ." الفنـيني  بـداع واإلطلقة ويكبح مجاح التلقائية يف التعبري       امل

 ظهرت مع بداية احلرب العاملية األوىل يف جمال األدب          وفضيةهي حركة فنية عبثية     ) م١٩٩٦(أمهز
م عندما أطلقت على احلركة اليت أسسها يف زيورخ فنانو          ١٩١٠ يف سنة    إالومل يطلق االسم    , والفن

يقصد بالدادائية تلـك الرتعـة        ما أن") ونبد(كما يذكر نظمي    .قصدوا سويسرا، بسبب احلرب   
 تعىن كذلك بالتعبري    نهكما أ , يد الفنية املسبقة  املشوبة بالغموض واليت تستهدف حتطيم القيم والتقال      

 ةوهي تعرب عن روح التمـرد بعـصبي       ,  فائدة عملية  أو آلية غري ذات موضوع      وأشكال, عن كتل 
وهي حـرف   , لغة الطفل ل الكلمة عامة با   وترتبط هذه . ١٢٤ص" وانفعال على كل ما هو مألوف     

) بدون(ويذكر حممد البسيوين     .ومعناها حصان خشيب بالفرنسية   , والرومانية, جواب نعم بالروسية  
من برلني حبثاً يف قاموس أملاين فرنسي عن اسم مناسـب           " بول و هويلستيك  " نه حينما جاء كل من    أ

 Royروي    . ل"طرق الصدفة قدمت الـسيدة      وب, لنوعية النشاط اليت تزاوله اموعة يف زيورخ      
Le   اسـم مالئـم لكـل       نـه يل حبماس على أ   وقد تقبل اجلميع هذا املسمى اهلز     ) االداد"(  كلمة 

 والتقاليد املتعـارف    ن الطابع من هذا املسمى اهلزيل يعكس الرفض العام للقيم         والشك بأ . أنشطتهم
 العاملية من خيبة أمل شباب تلـك املرحلـة           الغرض منها يف الرد على ما سببته احلرب        تأتىعليها وي 
فهو تيار ليس لديه مبادئ مترابطة أو نظم منهجية متماسكة وواضحة جتعل منها فعالً تياراً               , التارخيية

فالذي جيمع بني مثل هذا التيار هو بال شك املوقف العدائي الـسليب مـن               ,  جديداً جمدداً أو أسلوباً  
لـذلك  . ه السياسي وتقاليده املوروثة يف خمتلف ااالت الثقافيـة        اتمع البور جواز احلديث وواقع    

 بداية الفن بل كانت بداية االمشئزاز مـن بدايـة           تكون أن بدايات الدادا مل      )تريستان تيزازا (اعترب  
فهي حددت أهدافها وجعلت من نفسها حركة هدم وتدمري على صعيد الفن            , احلرب العاملية األوىل  

, فأخذت تستهزئ بكل شيء بـاألخالق     , يد اآلخر االجتماعي و األخالقي    وعلى الصع , و األدب 
جري لليأس لدى الفنان الذي شـعر       فكانت الدادا مبثابة تف   , ونزعت القناع عن كل القيم    , والشرف
 ..واملتجسدة ذه املذحبة اجلنونية, ة القائمة بينه وبني اتمع وزمانهبأن اهلو



 ١٠١

مل يكن هـدفهم    ,  الفن ة من حوهلم وخاص   ءء وامشئزاز من كل شي    ه الدادئيون من استهزا    ما فعل  نإ
عـن  )  م ١٩٨٨(كـد مـولر     ؤ هلذا ي  داًيوتأي ,بل تعدى ذلك  ريب  خوالت, هذا حمصوراً على اهلدم   

 اهلدف الذي ترمي إليه هذه اموعة إن"  جمموعة من النصوص املختارة يفHugo bollئل هوغو
ثل علينا خمتلفة عن    هلم م , يوجد رجال مستلقون  , األوطانهو تذكري الناس بأن وراء احلرب ووراء        

 أن اهلدم كان ضرورياً حىت يستطيع هؤالء املاديون البؤساء إن Arb كما يذكر آرب "مثل غريهم
ذا استطاعت الدادا أن تلفت أنظار الناس إىل مدى         . " الباقية على ما هو جوهري     باألطالليتعرفوا  

ية لطبقة معينة من البشر     ونظن أن تنبئهم كان يف حمله من توع       , خرابما وصل م احلال من دمار و      
ن الدادئية  الشك بأ  .أو اجتماعياً , وينفعها سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً      , ال ما يهمها  ال ترى إ  

 هي احلرب والثورة وما     أساسهكانت انتفاضة مجاعية فنية كانت مصادرها ودافعها اليت قامت على           
 .احلرب يتبعها بعد

 

א א א א א :א
تبـاع  ية األوىل قام يف األصل على عـدم ا        لالجتاه الدادائي الذي قام على أنقاض احلرب العامل       إن ا 

,  هذا االجتاه؛ أي عدم وجود هدف حمدد بذاته        أربابمنهجاً حمدداً يف التعبري عن آراء وإنتاج أعمال         
وهذا مـا   ,  بنظرية أو فكرة حمددة    ديالتق احلرية املطلقة يف استخدام ما يشاء دون         لذلك كان للفنان  

دفع فناين الدادائية إىل اللجوء الستخدام كل الوسائل اليت ميكن أن ختطر بباهلم ويف هـذا الـصدد                  
أن اهلدف من هذا هو إثارة الرأي العام واإلساءة إىل الطبقـة الربجوازيـة              )" م١٩٩٦(يذكر أمهز   

ىل تقليص احلدود القائمة    إو, لذلك جلأوا إىل إثارة الفوضى بني خمتلف النشاطات الثقافية        , هومهاومف
جلأت الدادا يف إنتاجها الفين إىل اإللصاق و التركيب مستخدمة يف           . ٢٤٩ ص". بني الفن و األدب   

ومنـها  , بتذلذلك خمتلف املواد الغريبة عن الفن وعن تصور اإلنسان هلا واليت تقوده إىل الشيء امل              
... وفـضالت الطعـام     , والشعارات الـصحفية  , وعلب الكربيت . واحلديد, استخدام األسالك 

 فنيـة   مستخدمني ذلك يف سياق العمل الفين بعد عزل تلك املواد عن واقعها اخلاص وجعلها أعماالً              
, ومه التقليدي مبفه, بطها بالفن وبذلك تعمدت الدادائية أن تقطع اجلسور مع كل ما ير         , بذااقائمة  
مرسـيل دوشـان   "ونرى ذلك واضحاً يف أعمال ,  كل البعد عن ما عرف به الفن     اًن يكون بعيد  وأ
يأخذ األعمـال اجلـاهزة للفنـانني       بأن  معرباً بأسلوب الرافض الساخر بتناوله أشياء غري مألوفة         "
ومن مث يوقـع    , خضريف عليها بقعتني لونيتني من األمحر واأل      ربجوازيني من املتاجر الصغرية ويض    ال

للفنـان   )املنـوليزا (كما عمد دوشان إىل إضافة حلية وشارب إىل جيوكندا          , عليها دف السخرية  
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بعد من ذلك بتوقفه عن ممارسة الفن اعتقاداً منه أن الفن يتجه إىل              وصل إىل أ   اكم, ليوناردو دفنشي 
 .بعد أن سقط يف جمال التعبري الذي حددته الربجوازية, النهاية

 

אא :א
تباع أسالفهم يف أعماهلم الفنيـة واألدبيـة        يم واألخالق االجتماعية وكراهية ا    رفضهم لكل الق   •

 .وغريها
ن الفن هـو ملـك      وأ, د مؤمن بضرورة الفن االجتماعي    ضرورة بناء أساس جديد تمع جدي      •

 .للجميع يعرب عنه صاحبه كيفما يشاء
كمـا  , رسة هلذا الفن  يت كانت غامضة إال على الفئة املما      اتبعت الدادا طريقة أو نظرية اهلدم ال       •

 .تأكيداً لرفضها تقاليد الفن احلديث,  فنتبنت عبارة الال
من مرحلة اهلدم والرفض أو االعتراض إىل مرحلة بنائيـة          , انتقلت الدادا بفضل نشاطها املتنوع     •

 .هدفها مجع القوى اخلالقة للعصر
 .الالعقالنية" هو أن تكتسب التجربة الفنية التلقائية إن ما يهم الدادئية بالدور األويل •
لصقها علـى العمـل     يف استخدام املخلفات اجلاهزة وإ    لقد توسعوا   ) م١٩٩١(يف عطية   ويض •

 . األحيان عليها يف بعض ألوان إضافةمباشرة كما هي دون 
 . الفن التطبيقي أشكالوتأخذ ,  التركيب والتجميعإىل الدادا أعمالتنتمي  •
  والتـصميم  والفن الفوتـوغرايف  ,نون البصرية فدادا حركة شاملة على كل ماله عالقة بال       تعد ال  •

    .كالشعر واملسرح باإلضافة إىل الفنون األدبية
 :عاملنييعود إىل  الدادا كمرحلة فنية رازدهاأن ) م٢٠٠٢(يذكر السيد 

اب احلرب العاملية   وغرابتها كفن جنم من خيبة اآلمال اليت عمت أوربا يف أعق          , ال معقوليتها  -١
 .األوىل

الفرصة للجماهري لاللتفاف حوهلا حبثـاً عمـا        , أتاحت معارضها الشاذة وحفالا اخليالية     -٢
 .ومهومهم من تلك احلرب, خيفف عنها متاعبهم
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א אאא א א(א :א ( 

بشكل كبري وواضح بعد ما ورثوا هذه التقنية من  يف تغري سطح اللوحة  الدادائيونأبدع لقد 
لقد امتد تأثري التكعيبية حىت وصل  ) م٢٠٠١(أسالفهم من املدارس األخرى فتذكر رمي كامل

للحركة الدادية، فكانت بالنسبة هلا الدافع واملثري وراء استخدامها لتقنية التركيب واللصق 
Collageسيط بطريقة خمتلفة، وألسباب أخرى ختتلف عن  قد استخدموا هذا الو، إال أن الداديني
 عند الدادية ثورة ضد الشكل، ولكن ضد Collageفلم تكن تقنية التركيب واللصق . التكعيبيني

 بتقنية التركيب ولقد جنح الداديون يف تنفيذ أعمالٍ . األفكار التقليدية املتوارثة يف الفن واتمع
بالرغم من ظهور الصور الفوتوغرافية داخل اللوحات  من األشياء املهملة وCollageواللصق 
 مل تظهر يف Photomontage، إال أن تقنية تنظيم ولصق الصور الفوتوغرافية ١٩١٤منذ عام 

ادة ختتلف يف طبيعتها عن طبيعة السطح وأخذت هذه امل . م١٩١٨ني قبل عام ئأعمال الفنانني الداد
ت بارزة عندما تلتصق ا بواسطة ءاطح اللوحة نتوفهي تشكل فوق س, املضاف إليه وتتعارض معه

واستخدمت يف غري , ن هذه األشياء الال فنية الال تصويرية اليت وجدت باملصادفةأ و .مادة الصقة
والبيئة , حبيث ما كان ثانوياً يف وظائفها األوىل كالشكل واللون, فقدت دالالا األساسية, جماالا
 الفن إىلخل أد, ذه املواد الغريبة عن التصويروباستخدام مثل ه, ماهلا يصبح املسوغ الستع,واملادة

والتركيز على عامل , بواقع جديد هو الواقع الشاعري وواقع الرفض للمفاهيم اجلمالية التقليدية
يذكر  .واالهتمام بالطبيعة العضوية هلذا العناصر اليت أخذت كما هي, الصدفة ودالالا االجيابية

م أثناء معرضهم يف باريس الذي ١٩٢٢لقد بلغت الدادا أوج ازدهارها يف ) م٢٠٠٣(عطية 
 .مما أثار االستنكار بني املشاهدين , أضاف اليها دوشامب شارب, عرضت لوحة للموناليزا

 موقفه الرافض عن M.Duchampلقد عرب الفنان مارسيل دوشامب ) م١٩٩٦(ويذكر عثمان 
 .Ready made objectوفة فنياً وأنتج ما يسمى باجلاهز  غري املألاألشياءوالساخر بتقييمه 

والـذي نفـذ خبامـات    ) ٤١(  شكل Max Ernstكما استخدم فنانون مثل ماكس أرنست 
لـصق  أ بقايا مهمالت واليت مجعها الفنان من القمامة ف        أو نفايات    عن الفن واليت تعد    ةووسائط غريب 

 .ليه وبعض العلب اخلزفيةوقطوف من صحف حم, واإليصاالت, بعض تذاكر املسرح
 يعرب عن موقف الدادائية الرافض للمفهوم اجلمايل التقليدي والتركيـز           األشياءواستخدام مثل هذه    

 . العبثيةأوواهتمامها بالطبيعة العفوية , على عامل الصدفة وداللتها االجيابية
وم حرية الفنـان يف      اجلاهزة لتأكد مفه   األشياءلقد قامت الدادا باستخدام     ) م٢٠٠٠(يذكر بكري   

 فيـه   األشـياء فكل احلركات يف عصرنا تتجه حنو فن تكون         ,  الصنع ة جاهز األشياءوعرض   اختيار
من ضـمنهم   و األسلوب هذا   عدة    من الدادا  استخدم فنانون .  عناصر جمرده  إىل تتحولنقطة بدء   

يثة من  مستخدماً بعض الوسائط التصويرية احلد     ) ٤٢( شكل   K.Schwittersالفنان شويترس   
 والذي مجع على سطح اللوحـة       أملانيا بعد هجرته من     جالنروي يف   عمالهألخامات مبتذله يف تنفيذه     



 ١٠٤

 األملانيـة  مـن الـصحف      وأجزاء خمتلفة من ورق اللف      اًأنواعمج فيها   دبعض قطع القمامة و اليت      
 بـشيء  تأيت   أناستطاعت الدادا    . عن رفضه من اتمع    بذلكمعربا ً , بتاريخوالنروجيية وختم عليه    

 طابع احلدث اليومي اليت جعلت منه التقنيـة         اإللصاق إىل بإضافتها وذلك   اإللصاقجديد يف عملية    
 . ملسريا الفكرية املعربة عن تفجر الوعي الباطناألساسية
 جتمع يف هيئتها    أن فكرة اإللصاق عند الدادا بالصورة املركبة من عناصر كتابية استطاعت            تارتبط

وتـصبح  ,  العمل الفين املصور الظاهرة اللغوية     إىلاف   تض اخلطي والداللة اللغوية حبيث   بني الشكل   
 . والتعرف عليهاقراءا إىل منها شيئاً ملفتاً للنظر يدفع املشاهد ءأو جزالكلمة 

 الدادا اهتمت اهتماماً بالغاً وكبرياً بظاهرة التركيب حيث جعلت من املواد امللـصقة عناصـر                أن
 . على الكتابة اليت تتضمنها؛ بل يرتبط بالبنية التآلفية للمشهد املمثلأثرهاقتصر  ال يأساسية

هـا مـن   االً مـن غري   ابتذ واألكثر,  تنافراً وتباعداً  األكثرلك العناصر   لت مجعهاوفقت الدادا يف    لقد  
 . هلاأعماالً إنتاج نصيبها يف اإللصاق من أخذتاملدارسة اليت 
 أنتجـه  جتميعي بعمل M.duchampلفنان مارسيل دوشامب يطالعنا ا)م١٩٩٦(ويذكر عثمان

وهـو يـرى مـن      ,  العمل حيتوي على خامة الفويل والزجـاج       ا وهذ  )٤٣( شكل م١٩١٥عام  
 يرى ملوناً بـاللونني     األخرىحيث يرى من ناحية بلون واحد وهو الفضي ومن اجلهة           , الواجهتني
 الفنان يصل من خـالل فلـسفته يف         أند  ودرجات البين ويف هذا العمل جن     ,  االكر واألصفر األمحر

 فيناً واسـتخدامها يف     املألوفة غري   األشياء قيمة عن طريق الدالالت االجيابية الناجتة عن         إىلالتجميع  
  والفنان   R.Raushenberg الفنان روبرت روشنربج     أن) م٢٠٠٠(ويؤكد بكري    .عمل فين 

 إىل روشنربج   اءم بد ١٩٥٠ عام   ففي, دا الدا حياءإ إلعادة من حاملي الراية     J.ohnsجاسرب جونز   
املتنوعة املثبتـة    واألشياء خيلط بني السطح املطبوع      إبداعيوهو نسق   ) الرسم اخلليط   (التحرك حنو   

ولقد فعل الفنـان    , بعاد بقاعدة حرة   إىل ثالثي األ   واليت كانت تتطور أحياناً   , على سطح العمل الفين   
وتـارة  , والساعات الكـبرية   ودم أجهزة حديثة كالرادي   فنجده قد استخ  , ذلك يف الكثري من أعماله    

 إليها أسلوب السلك اسـكرين علـى قمـاش          يستخدم القصاصات الورقية والفوتوغرافية مضيفاً    
 إليهوصل   ماحيال   أعماقهابشعورها املستمد من     تعرب عن الواقع     أنلقد استطاعت الدادا    . اللوحة

ا موقفـاً سـلبياً     إلنسان وجعله جمرد أداة يقف منـه      ا واليت جنحت يف ترويض   العامل من تكنولوجيا    
وهو نفسه هذا املوقف الذي أخذ طابع العنف املأساوي منذ اية القـرن  ,  اآللة أماممكتوف اليدين   

 .العشرين
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 :Surrealismא٣

ويد وأدلر يف حتليـل الـدوافع الغريزيـة         بعد ظهور النظريات النفسية على يد العلماء مثل فر           
 هلا يف شىت الفنـون      ونظهر يف ظل تلك النظريات واملتغريات مؤيد      , اإلنسانوحتكمها يف تصرفات    

 . املذهب السريايلومن الفن التشكيل الذي تبنوا هذا الفكر وعربوا عنه فنني
 هذا التيار الذي انتـشر      إىلوها  تولدت السريالية على أنقاض الدادائية املنتهي اليت حتول معظم فنان         

حركة ذات  حد كبري بالدادائية وتشترك مها يف كوا        إىل  فالسريالية تتشابه   , انتشار النار يف اهلشيم   
ويف رفضها لكل فن يقع على املفهوم واملنطق العقالين ويف حماولتها التخلص من الرؤية              , طابع عاملي 

رات معربة يف حد ذاا من دون أن تكون بالضرورة          شادية بعد أن استعاضت عنها يف شكل إ       التقلي
 .مدركة عقالنياً

:
م على يد املفكـر الفرنـسي       ١٩٢٤لقد ظهرت احلركة السريالية يف عام       ) م١٩٩٩٧(يذكر مسث 

بأـا  " الذي عرف السريالية من خالل بيان الـسريايل األول   AndreBretonاندريا برتون 
فهي تعرب عن كوامن النفس اإلنسانية دون حجاب من الوقـع           ٢٠ص"خالصةحركة تلقائية نفسية    
 .مستفيدين بذلك من األحباث النفسية , االجتماعي أو رقابه

وكـان هـدفها    , بأن احلركة السريالية كانت من بقايا احلركة الدادئية       ) بدون(تذكر نعمت عالم    و
 مـن القـرن     األوله والذي ظهر يف الربع      هذا االجتا  اعتربتكما  ,  مكانته القدمية  إىلإعادة اخليال   
وبني استلهام علـم    , نطقوالذي مجع بني الدادئية املناهظة للم     ,  املذاهب الفنية احلديثة   العشرين آخر 

 بـالغ  Freud" سيجموند فرويد"وكان للعامل النمساوي  .قيد برقابة العقل الواعياملغري األحالم 
وبدأت تنتشر هذه النظريات احلديثة بني الطبقات       ) م١٩١٧( على هذا التيار وقد عرف عام        األثر

ت السريالية دف الغوص يف أعماق الالشعور للبحث عن مـصدر إهلـام             ءوجا, املثقفة يف بدايتها  
 هذه املدرسة   نأ : فيذكر ةأما عن فكر املدرسة السريالي     .للفنان بعيداً عن الرقابة اليت يفرضها العقل      

ال بطريقة الكالسيكية احلقيقية اليت تصور      , وال تغريه ولكن يف تصويره    ال متثل يف التعبري عن الواقع       
 . بالسرياليةىأو ما تسم, ولكن بالطريقة اإلبداعية اجلديدة, الواقع مبا حياكيه

 كان هلا أكرب األثر يف الرتعة السريالية فقد أدت النظريـات            ةن الدراسات اجلمالية والسيكولوجي   إ
 احلدث وشفافية الروح وتصور أعمال النفس أو        أوإىل إبراز قيمة اإلهلام     العلمية واملذهب الفلسفية    

 . يف نشأت السرياليةاألثربرز كل هذه كان هلا أ,  التأمل الذايتوأ, االستبطان
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 تعـين   Surrealism مسريا لـز  ن استخدام كلمة    أ" نقالً عن ابولنري من      )بدون(نظميويذكر  
الفنانني خوضها من أجل البحث عـن أصـدق مظـاهر           عملية البحث والتنقيب اليت حياول بعض       

نه جيب أن نتجه    إىل أ "أو كما يشري بيكاسو     ". القهاحلقيقة عن طريق االتصال الروحاين يف حرية وط       
 ١١٧ص".".إىل الرؤية اجلمالية املتحررة

ـ  أنمعقول من حيـث     أو فن الال   تيار الفن الالموضوعي     إىلويتبني لنا أن هذا االجتاه ينتمي        ان  الفن
 العقالين  أونه ال جيعل أمهية العتبار التطور املنطقي        كما أ , يستبطن ذاته بعيداً عن املوضوع اخلارجي     

 الالشعور والالموضوعية   أبعاد الفنية فإننا نتلمسها من خالل       السريالينين استبطان قيمة يف أعمال      إو
ـ خلوالالواقع فهي تعبري رمزي عن علم النفس اليت حتوطه غالالت من ا             ال والـوهم والغمـوض    ي

 عـرف  Andre Breton   أندريه برتـون  أن) م١٩٩٦(أمهز  يذكر و, والرمزية املغلية متاماً
ما بأي طريقـة    إ, إما شفوياً , إما كتابة ,  نعرب بواسطتها  أنآلية نفسانية صافية ميكننا     " السريالية بأا   

أي مراقبة ميارسـها العقـل و       عن سري عمل الفكر احلقيقي، وهي ما ميليه الفكر يف غياب            , أخرى
 بواقـع أعلـى     اإلميانن السريالية  تقوم على      كما أ . ١١٧ص.".خارج أي اهتمام مجايل وأخالقي    

 بسلطة احللم املطلق وباللعـب اـرد        اإلميان التوارد اليت كانت مهملة قبلها وعلى        أشكاللبعض  
 قـسمني   إىل األسلوبيث   السرياليني تنقسم من ح    أعمال إن) ١٩٨٣(تذكر نعمت عالم  و. للفكر

 كان ذلك   ءيعتمد فيه املصور على التصوير الدقيق الشبيه بالصور الفوتوغرافية سوا         : األولفالقسم  
نه جيمع بني الواقع واخليال من العقل الباطن والالمعقول كما أ  اخليال املستمد    أويف العناصر الطبيعية    

, S. Daliودايل , max ernstن أرنست يف لوحة واحدة وميثل هذا النوع من الفنانني كالً م
, ريباً مـن التجريـد  ق األسلوب الثاين البعيد عن الوقع فكان أما R. Magritte   جرت وما

 إطالق عنان خياله بدون أن يتقيد بالعقل الواعي ويظهر ذلك يف أعمـال مـريو            إىلويهدف الفنان   
Miro   وماسونMasson   وتاجني Tangeuy.ئية والسريالية كانـت    دادن االختالف بني ال   إ
 كانت تطالب باهلدم والتخلي الكلي عن النظام السائد وتسعى إىل بناء            الرافضةن الدادئية   متمثلة بأ 

ولكنها مل تطرح حلوالً واضحة لعملية البناء ومقابـل         , عامل أفضل على أنقاض الفراغ الذي متهد له       
ـ لية اخلليفة    السريا أنيف حني    .ذلك ضلت آراؤها غامضة حول هذه املسألة        يف التمـسك    تاهتم

 . بدورها املمهد للسرياليةإلميااببعض التقاليد وخباصة تلك املتمثلة بالرومانسية والرمزية 
 اخلطية  والكنايةها على التحرر من قيود العقالنية معتمدة على االستنباط           السريالية اعتمدت يف فن    إن

من ذلك يتبني لنا أن هذا االجتاه ميثل ظـاهرة فنيـة            و . ميليها الالوعي والصورة احللمية     كما اآللية
 .تشكيلية ارتبط حبركة تطور الفكر املعاصر هلا يف ذلك الوقت
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א  :אא
لقد استخدم السرياليون الكوالج من خالل فلسفتهم السريالية؛ وذلك         ) م٢٠٠٠(يذكر بكري      

 الـدادا املناهـضة     مظاهرولقد مجع السريالية بني     , لباطن والالشعور بسبب غور مكونات العقل ا    
 لكل فنان سريايل    أن املعروف   نوم,  الغري مقيدة برقابة العقل الواعي     األحالمللمنطق وبني استلهام    

استخدامه للوسائط الـيت    وكذلك  , وقانونه اخلاص الذي يصوغه من خالل رؤيته السريالية       , نطاقه
وهذا الفرق بني استخدام الـسرياليني للوسـائط واسـتخدام الـدادئيني            . ينعمله الف  يشكل ا 

كانت تقليدية   طرق عدة يف تنفيذ أعماهلم سواًء         االجتاه السريايل  أصحاباستخدم    .والتكعيبني هلا 
ومن الذين استخدموا التنفيذ احلديث الفنـان أندريـه         ,  حديثة يف طريقة التنفيذ    أويف استخدامها   
تسمح ذه اخلط الـسريع      ن مادة اللون ال   خدم الرمل املمزوج باللون وذلك أل     استماسون عندما   

 بـارزة بـسبب     وينتج عن ذلك جتسيم مصحوب بنتـوءات      , نيةاملصحوب بشحنات نفسا  املتصل  
ـ , ماسون سار على ـج التكعيبيـة       بأن   أيضاً) م١٩٩٦(مهز  أكما يذكر    .استخدام الرمل   هلكن

خذ األسلوب فأ,  ما يناقضهاإىلها وخباصة التكعيبية التحليلية ونتقل ثاراستطاع التخلص منها ومن آ    
 خاصاً   ماسون طابعاً  أسلوبومن هنا يأخذ    , العفوي والتعبريي اآليل واملواضيع ذات الطابع الشمويل      

ليت تكون   على عكس مريو ا    كون اخلط لديه أكثر عنفاً وحركة     حيث ي يفرد به عن غريه من الفنانني       
 يف السريالية يتم    األشياءكان اختيار   لقد  )م١٩٩٦(ف عثمان   ويضي.هادئع غنائي   خطوطه ذات طاب  

 Daniel" دانيـال سـبورى  " عن طريق قيمتها املرئية احملتملة ويضح ذلك يف استخدام الفنان 
Spoerri وأطباق وأكوابجني ومالعق  املائدة من فناأدواتخلامات جاهزة وهي  )٤٤( شكل 

 دانيـال   أنم ويتـضح    ١٩٨٢ عام   أنتجكما هو وعلق كلوحه فنية      خذ  وكتاب على طبق خشيب أ    
 إىل العمـل  ا توصل من خـالل هـذ  يضاًأجعل للصدفة والعفوية جماالً لتقدمي قيمة مجالية يف العمل        

ـ حظ  ال فـن  الطعام،ة تناول    وهي حلظ  لإلنسانمضمون اجتماعي وهو حلظة من احلياة اليومية         ن أب
أما الفنان   .فقطكن الفنان استخدم دالالا الرمزية       فنياً ول  مألوفة واخلامات املستخدمة غري     األدوات

 املستخدم يف الدادئيـة  اإللصاق السريالية ناقالً معه إىلاملتحول من الدادئية   ئي ماكس ارنست  دالدا
 شـكل ويوضح   , صيغ عمل فين انطالقاً من أشياء ال قيمة هلا         إىلوالذي مل تكن الغاية من التوصل       

ممنوع من احلرية مستخدماً  طريـق        يظهر فيه صور طفل جمردة وجبوار قفص يف طري            والذي ) ٤٤(
فلقد كانت تلك املسوغات اليت تتكون منها اللوحة واليت كانـت           ,  الزيت وخشب  ةاللصق وخام 

  متباينـة  أشياء تركيب   أخرى إىل  أعمال يف   نه يلجأ  كما أ  أوسع آفاق   إىلمبثابة مثريات للفنان تقوده     
فتوحي تلك  , أن يكون دالالت ساخرة وعبثية     املتجاورة باملصادفة    األشياءالهلا أي تلك    حياول من خ  
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, كتـب العلـوم الطبيعيـة املـصورة       ,  ذات املصادر املتنوعة كصحف القدمية     ةالورقيالقصاصات  
وتكون يف معظمها غري    ,  عليه تما كان نأخذ دالالت جديدة خمتلفة عن      , والروايات الشعبية وغريها  

إال أا توقظ من خالل التواردات اليت تولدها ردود الفعل الالوعي وتبحـث علـى       ملعىن   ا وأضحة
 هي االسـتثمار    اإللصاق تقنية   إن " )م١٩٩٦(أمهزكما ذكر   التخيل وهو ما عرب عن الفنان عندما        

  مـن واقعـني  أكثر أوصطناعيات جتاور واقعني واليت تثريها ا, لودة من املصادفةاملنهجي للعالقة املو 
كما كان للفنان أنست طريقة أخرى مشاة يف        . ٢٨٥ص".غريبني عن بعضهما البعض يف وجودمها     

وتتلخص بوضع قماشـة مبللـة بـاأللوان        ،  Decalcomaniaنتاجها وهي طريقة االستشفاف     
 يعدل أو   أنفيحاول الفنان وبالطريقة نفسها     , اً أثر  سطح اللوحة ومن مث نزعها تاركة      ووضعها على 

 االنتقال واشتقاق طريقة أخرى وهي الـتقطري        إىل الطريقة   ته هذه قادورمبا   .كيفما يشاء حيول فيها   
Dripping  طرة قطرة على اللوحة وباجتاهات خمتلفة ق  وهي عبارة عن صب اللون السائل. 
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 artPop:א٤
 القـرن   كانت عليـه يف الـسابق ويف       تطورت احلركة الفنية منذ بزوغ القرن العشرين عن ما           

انت التيارات املعاصرة املمثلة هلذه املرحلة      وك, قعا تسري باجتاه معاكس وخمالف للو     أخذتالعشرين  
ىل نقل التصوير والنحت من التمثيـل       إو,  ختطي الواقع والتنكر له مع الدادئية والسريالية       إىلتسعى  

 .مع خمتلف تيارات الفن التجريدي,  الالموضوعي والالصوريإىلالصوري 
ناقضة ملا قبلها فقد شهدت      ظهرت يف منتصف القرن العشرين مرحلة م        أنه )م٢٠٠١(عطية يذكر   و

حتوالت جديدة بالعودة باجتاه الواقعية مع جمموعة من الفنانني الذي وقفوا ضـد الفـن التجريـد                 
ىل تناول املسائل االجتماعيـة      مظاهر احليات احلديثة وإ    إىلوعربوا عن رغبتهم بالعودة     , الالشكلي

  . ماحمليطة 

:
ـ  ةًٍ وقدرته الفنية خملد   كفاءته ويثبته بني تلك املدارس املتواترة       يشق طريق  ديدظهر اجتاه ج   ذلك  ب

لقد مت تعريف فن البوب يف قـاموس        )م٢٠٠١(تذكر رمي كامل   .هامسه وأسلوبه الذي مييزه عن غري     
"The Random Houseفنون مجيلة، عبـارة عـن أسـلوب    "على أنه "  املرتل العشوائي

، تطور يف الواليـات املتحـدة   Figurative Paintingمتخصص يف التصوير التشخيصى 
وأصبح متداوالً وشائعاً يف أوائل الستينات، ومتيز بشكل رئيس باألشكال والصور املبـالغ فيهـا،               

 ٣٠٧ص"املشتقة من أنواع الفن التجاري، مثل مسلسالت الرسوم اهلزلية وامللصقات اإلعالنية
خلمسينيات لتـصوير بيئـة املـستهلك     فن العامة يف اأو Pop artتكونت حركة البوب آرت 

 مـاكن األ وخاماا من احلياة اليوميـة يف        أفكارهاوتستمد تلك احلركة    ,  وطريقة تفكريه  األمريكي
والسوبر ماركات واملواد االستهالكية اليومية ومظاهر احلياة احلديثة        , واملالهي, كاألسواقالشعبية  

 الثورة الصناعية   أنتجتها الثقافة الشعبية اليت     بأن فن البوب آرت فن ميثل     ) م١٩٩٦(ويذكر عثمان   
 مهماً يف العملية االقتصادية املستمرة واملتطورة مـن مكـان      والثورات التكنولوجية اليت تعترب جزءاً    

 على هذا االجتاه فـن الـشعب     أطلق نهأ) م١٩٩٥(فضل  يذكر رتآ تسمية البوب    دبصد و .خرآل
Popular Art البوب آرتبارة عأن.أيضاًة وبالدادئية اجلدية مسمى آخر هو الواقعية اجلديد  

م ١٩٥٧ و١٩٤٥ بـني عـامني   مـا  L.Alloway لورانس اللوي اإلجنليزياستخدمها الناقد 
 إىل الالشكلي واملطالبني بالعودة      مجاعة املستقلني من الفنانني الشباب املعارضني للفن       أعماللتعريف  

 اخلمسينات يف   أواسطوقد ظهرت هذه املدرسة منذ       .ةمظاهر احلياة احلديثة ووسائل الثقافة الشعبي     
 كمـا يوضـح     أساسـيني وتعد نقطة حتول هامـة لـسببني         , يف آن واحد   وأورباكل من أمريكا    
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 واليت ختتلف بشكل مطلق عن املرياث       نه يعرض حالة اعتراف بظاهرة ثقافية      أ أوالً )م١٩٩٦(عثمان
 تتضمن عمليات إضعاف للقوة دف خلق الـصورة         اأوالثاين  , الغربية الثقايف التقليدي يف أوربا   

 أعمـاهلم  الفنية حيث اعتمدوا يف      أعماهلم التجميع يف    أسلوبرت  آاستخدم فنانو البوب     .األصلية
 على مبدأ األسلوبويعتمد هذا , ط واملالبسوعلى الوسائط اليت تستهلك بسرعة مثل اجلرائد واخلي       

 اواجتهو, مات دف مناقض ورافض لكل ما هو موضوعي       كما استخدم فنانو البوب اخلا    . التلقائية
 ,املوجودة األشياء افاستخدمو املوضوعات اليت متثل مظاهر احلياة اليومية ووسائل الثقافة الشعبية           إىل
 استخدام املواد الطبيعية والواقعية مباشـرة ـدف زيـادة           إىل باإلضافة, "اخلامات جاهزة الصنع  "

لعل ما مييز البوب آرت كما يفهمـه الفنـان          ) " م٢٠٠١ (مي كامل رذكر  وت .الواقعالتقرب من   
 على  اإلصرارمع  " هو حمتقر  ما" هو استخدام    Roy Lichtenstenكي روي ليتشتسني    يمراأل

وذلك كله يعتمد علـى     ..." .األعالم رواجاً يف جمال     واألكثر مجالية   واألقل تداوالً   األكثرالوسائل  
 , حماولـة نقديـة قاسـية      إىل ,هموقف الفنان احليادي البارد يف غياب      الصورة اليت تعكس     إىلالعودة  

 من القرنني الثـامن     األمريكي العامة مع التصوير الساذج       يف كثري من مظاهره    يلتقيفالبوب آرت   
 لألشـياء  تقومي بصري    إعادة ليس سوى    األمريكي هذا الفن باملفهوم     أنغري  , عشر والتاسع عشر  

,  مـورين  أمثال مريكينيكما صور بعض الفنانني األ     .األمريكي اإلنسان  كما يتعامل معها   واألحداث
بأسلوب بارد حيادي فيذكر دافس     , ....السجاير علب   أوكعلب الكربيت   ,  مبتذلة أشياء, ودافيس

 أمريكـا  اسـتطاعت  ".كـي   يراألم آخر املشهد    مبعىن أصور أنينأي  , أرى يف أمريكي   ما   أصور" 
ن وذلك بعد احلرب العاملية الثانية من خالل الفن الالشكلي القائم علـى              العاملية يف الف   إىلالدخول  

 تصل  أن واستطاعت   األربعينات التلقائية يف حتديد احلركة والعقل من هذا املنطلق يف اية            اآلليةمبدأ  
 الذي كان   اآليل التعبري   أشكال استنفذت كل    أناملستوى العلمي وحتررت مع بداية الستينيات بعد        

 يف املعرض الكبري الـذي      تأكدوالذي   Assemblageواجلمع   اإللصاق باالهتمام بتقنيات    ممثالً
نه وكما هو معلوم فإ   " فن اجلمع "م حتت عنوان    ١٩٦١ يف متحف الفن اجلديد يف نيويورك سنة         أقيم

 أنالبوب آرت   واستطاعت  ,  من التكعيبية والدادئية والسريالية سابقاً      يف كل  األسلوبقد ظهر هذا    
ـ  إزاء حتول يف املواقـف       على  ال –فيشري ادواد مسيث    " اصل وتتوصل مع هذا التكنيك      تو واد  امل

وتبدل رؤيتـه   ,  اتمع الذي يعيش فيه    إزاءبل تشهد على تبدل سلوك الفنان       , وطرق استخدامها 
 .الفنية 
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وهي حركة اجتماعية هادفـة؛     , ة بني الفنان والواقع احلضاري    هتم فن البوب بالعالقات القائم    أ   

 هـذا االجتـاه     أعطىمما  , وذلك راجع لتصميماته اليت تعين فكراً معروفاً للمجتمع والبيئة احمليطة به          
 تقنيات التركيـب واللـصق      ركزت البوب آرت على    . تربوية جبانب قيمتها اجلمالية    اً وقيم رموزاً

Collage   والتركيب Assemblage   فقد مت اإلشارة إليه من     ) م٢٠٠١(،كما تذكر رمي كامل
الذي أقـيم يف متحـف الفـن    " The Art of Assemblageفن التركيب "خالل معرض 

، والذي كان دليالً واضحاً على تغري االجتـاه حنـو اسـتخدام             ١٩٦١احلديث بنيويورك يف عام     
ومـع  . وره حنو اتمع الذي يعيش فيـه      اخلامات، كنوع من التغيري يف موقف الفنان، الذي اجته بد         

بدايةً من التكعيبية والسريالية املبكرة إىل أن واصل جمموعـة مـن            , تواصل االهتمام ذه التقنيات   
الفنانني يف الثالثينات واألربعينات، استكشاف احلريات اليت قدمتها تقنيـة التركيـب واللـصق              

Collageقام الفنان األمريكي  ف.  هلمJoseph Cornell   بتنفيذ جمموعة مـن التركيبـات  
وجاءت احملاولة الثانية، من خـالل      . صغرية احلجم داخل صناديق، وكان ذلك يف أوائل الثالثينات        

 التعبريية -الذي ارتبط مبدرسة نيويورك Alfonso Ossorioالفنان األمريكي الفليبيين األصل
ومتيـز عملـه بتـراكم األشـكال         Collage وقام بتطوير تقنية التركيب واللصق       -التجريدية

 Jasper كذلك قام كـل مـن   .واخلامات، اليت حتتوى على نوع من التشابه باخلطوط املعقدة
Johnsو Robert Rauschenberg   اللذان عززا الصلة بني التعبريية التجريديـة وفـن 

 ، فاحتوى عملهما على بعض الصفات والصالت اليت كان هلما أكرب األثـر يف Pop Artالبوب 
كما أنه كان مبثابة إحياء للدادية، اليت أثرت على فكر     . ١٩٤٥تطور الفن بعد احلرب العاملية الثانية       

وجدير بالذكر، أن هذا اإلحياء قـد   . الفنانني الشباب، سواء أثناء الستينات أم يف أوائل السبعينات        
فات هامة من ، عند نشر مقتطRobert Motherwellسبقهم إليه املصور التعبريي التجريدي 

 Robert Rauschenberg وJasper Johnsأعمال مصوري وشعراء الدادية، إال أن 
 .  ومثري للجدل  حيويما   ظاهرة تارخيية حمايدة إىل شيئ       ا وراء تغيري الدادية من كو     امها اللذان كان  

 التـصوير   تإمكانيـا تقـصي    "إىلR.Raushenberg روبرت روشـنربج   جته الفنان اكما  
نطق بعد ذلك يف جمال مغاير متاماً فيزيد من غـىن           ي باستخدام اللوحة البيضاء والسوداء ل     "االختزال"

 إىلقـرب   فلسفاً ذلك أنه يكـون أ     م, "اإللصاق أشكالوجيعل منها مساحة تعج مبختلف      , اللوحة
ومع هذا فقد ذهب    ,  كورت وشويترز  األملاينعل من قبل يف الدادئية وخاصة مع الفنان         الواقع كما فُ  

مستخدمة " أشياء لوحاته وهي ذات مساحات كبرية جداً        إىلدخل   أبعد من ذلك عندما أ     إىلفنان  ال
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 العمـل   أنمؤكداً من خالل تصرحياته     ..) .كرسي, نسر حمنط ,  فراش أوخمدة  ( من الواقع احملسوس  
ل ونرى يف عمله شـك    . بنا احمليط من العامل    أخذت على عناصر    حتوىا ا م إذا واقعية   أكثرالفين يبدو   

امـة االكرليـك وبعـض      خب  مستعني  من النحاس لتنفيذ لوحة التصورية     اًنه يستخدم لوح  أ ) ٤٦(
 بطريقة فنية كما اسـتخدم طريقـة         على النحاس  صقهاأل اليت   اإلعالنية البسترات   أوالقصاصات  

 الفنـان تقنيـة     دخل أ كما. لعمل أشكال تصويرية بنتوءات بارزة تتماشى مع روح العمل        " احلك"
واء كان عن طريق الشاشة احلريرية أو عن طريق الطبع خبامة أخرى ونـرى يف الـشكل                  س الطبع

يفاً إىل العمل ألوان االكرليك واأللوان املائي املخففة باملـاء           أنه استخدم الطبع باحلجر مض     )٤٧( 
اهتم بعض  كما  . لصحف احمللية ليصل إىل الشفافية باإلضافة لبعض قصاصات الورق من االت وا         

 والدعائية ووثائقها الفوتوغرافيـة     اإلعالمية هذا التيار مبظاهر احلياة ووسائلها       أصحابانني من   الفن
 اهلدف مـن اسـتخدام الـصورة        نإ .يتماشى مع هذه الفترة    املتنوعة يف موضوعاا مبفهوم جديد    

  التثبت من   هو إمنا على مساحات كبرية جداً مع االحتفاظ بطابعها املبسط واملباشر           أحياناًًوتكرارها  
املتأثر  Jim Dinاستخدم الفنان جيم دين  .مبا يف ذلك الشائع واملبتذل, الواقع يف خمتلف مظاهره

 األشـياء ر  ي اليومية وتـصو   احلياة من مظاهر    التشكيليةعناصره   اًمستخدم, اإللصاقبالدادئية تقنية   
ويقصد من ورائهـا عـن      ..) .ةأحذي,  رجالية ونسائية  ةألبس, كرافات(املتداولة مستعيناً ا مباشرة     

  . العمل الفينإىل هذه احلياة اليومية العادية إدخالوحياول , ارتباطه العاطفي اليومي
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א :ostmodernism P؛א
ل فن الكهوف والفن    عصر القدمي الذي مش   العن الفن منذ    ذكرنا يف حبثنا بشكل متدرج شيئاً يسرياً        

 فتحول الفن رويداً رويـداً      , منتصف القرن التاسع عشر    إىلانتقلنا  املصري والفن اإلسالمي ومن مث      
 ودخلت احلداثة من هذا البـاب       واألحاسيس طابع التعبري الفردي عن املشاعر       إىلمن طابع احلرفة    

 .واحد وعشرينال مشارف القرن إىل تواستمر
يتضمن موضوعات معروفه يتناوهلا الفنان بفكره      ,  املشاهد إىلطاب موجه    خ وكأنهبد الفن احلديث    

امللم بثقافـة    اجلمهور   أمام وقواعد الفن املتعارف عليها بني الفنانني والنقاد لعرضها          أسلوبهوبراعة  
 .الفن التشكيلي 

ـ           ") م٢٠٠٠(يذكر العطار    نح كان للرومانسية يف اية القرن التاسع عشر الفضل يف التمهيد مل

الفنان حرية اختيار املوضوعات وأسلوب الصياغة واخلروج على التقاليد املتزمتة والتعـبري عـن              
 وهو الشخصية اجلديدة الذي بدأ      أسلوم دفاع الناقد الفين عن      إىلمستندين  , انفعاالته الشخصية 

بالغرابة حنو  ويلعب دور الوسيط بني الفنان واجلمهور الذي شعر         ,  الثقايف حيأخذ مكانه على املسر   
وتابع الفنان التجديد   , اً اجلديد قدمي  وأصبح تأقلمام بفضول ولكنه سرعان     إليهالفن اجلديد وتطلع    

فقدموا يف اية القرن شكالً مبتكـراً للرومانـسية ممتزجـاً           .  كسابقتها مملة أعمالهحىت ال تصبح    
باحلداثة يف مطلع القرن العشرين      يعرف   د ما  عن األمرمث استقر   . بالرمزية وأساليب ما بعد االنطباعية    

 ١٤٨،١٤٩ص " .مصاحباً لالكتشافات العلمية اليت حتققت يف هذا الزمان

 
 العبارة كما ذكر عطيـة   هذهأطلقت  Just Nowاآلن  Modo ةكلمة حديث تعين بالالتيني

 بتصميم عمارة يف بـاريس كانـت    Abbot Suger حينما قام آبوت سوجر أنه) م٢٠٠٢(
 أي طـراز    إىل من قبل شكل معماري جديد متاماً ال ينتمي          ه عن شيء مل يشاهد    سفرتأ قد   أفكاره

 يف الفن التشكيلي أما .  Modernum التينيةال مستخدماً الكلمة اً تسميته حديثإىللذلك جلأ 
يـدل علـى    "  أفينـون  آنسات"م املسماة   ١٩٠٧جاء التسمية مع اللوحة اليت رمسها بيكاسو عام         

. أصـالً  واملأخوذة عنه    اإلفريقيوالوجوه احملدقة الشبيهة بالفن     , ت والزوايا احلادة  حداثتها التحريفا 
وجاء بول سيزان ميل اجتاهاً     .  من قبل  اًكان متبع   يعلن العصيان عن ما    أنمنها كانت الشرارة للفن     
ن  اختالف اللوحة عن الواقع ومل يهدف جتسيد النظرة بل كان يبحث ع            أثورياً جدياً يقوم على مبد    

تحـول يف الفنـون     لقد كان للمدرسة التكعيبية نقطـة ال       . وعن مفهوم توحيد املكان     أويل أساس
 الذي يعده النقـاد    سيزان  هلا هد اليت قادها بيكاسو وبراك واليت وضع قانوا وم        التشكيلية احلديث 

 وخاصـة   جاءت احلداثة وحوهلا من اجلدل الكثري بني املهتمني يف هذا املـضمار            . الفن احلديثة  أبو
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ويذكر . إليناالكتاب والنقاد حول التعريف الشامل للحداثة اليت فرضها القرن اجلديد منذ دخوله             
 مفهـوم   Gianni Vattimaتعريف الفيلسوف االيطايل جياين فاتيمو  ) م١٩٩٦(نك كاي 

هي حالة وتوجيه فكري تسيطر عليهما فكرة رئيسية فحواها          "Modernity" مصطلح احلداثة   
تتنامى وتسعى قدماً حنو االمتالك الكامل      , يخ تطور الفكر اإلنساين ميثل عملية استنارة مطردة       أن تار 

  .ص د" ألسس الفكر وقواعده) عرب التفسريات وإعادة التفسري ( واملتجدد 
 Poaloاثـة عـن بـاولو بورتـوجيزي     بعـد احلد  تعرف ما) م٢٠٠٣( وتورد شيماء رحيم

Portoghesi "    ولكنها ,  واملتجانسة املتآلفةداثة يعين جمموعة من األشياء      أن مصطلح ما بعد احل
 ٩ص"تسمح بتجميع ومقارنة أشياء خمتلفة نشأت من عدم قبولنا للمكونـات املتنـافرة للحداثـة              

بأا تتمثل يف كوـا زمـن الـتفكري يف    " Jacob Taubesف تعريف يعقوب طوبس وتضي
ويضيف  "كاسات تدمري الطبيعة على احلياة البشرية      زمن انع  أي باإلنسان املدحقة   واألخطارالفواجع  
 أا حركة أشبه بفعل رمزي بارز يشري إىل سقوط النماذج النظرية الـيت              Dochertyدوشرييت  

بعد احلداثة كـل املنـتج       لقد مشلت تسميت ما     ٩ص." سادت الفكر والعلم يف القرن العشرين     
م الـذي شـهد     ١٩٤٥ملية الثانية أي بعد عام      الثقايف يف كافة الفنون اليت جاءت بعد احلرب العا        

مشل كل ما حولنـا      عامل الكمبيوتر الذي     إىلالصناعة قمة عصرها بعد اختراع احلاسوب والدخول        
تعتـرب املـدارس     كمـا    .ساعد على التقدم العلمي والتكنولوجي يف كافة ااالت دون استثناء         و

 والفن احلركـي وفـن      - والبوب ارت  -والجواالجتاهات اليت مشلتها حركة الداد اجلدية مثل الك       
ويـذكر بكـري     . وغريها تنطوي حتت ما يسمى مابعد احلداثة       األرضالتجميع والفن الفقري وفن     

م نقطـة  ١٩٣٠ Andy Warhorl أندريه ورهول األمريكيتعترب أعمال الفنان ") م٢٠٠٠(
 إىلتوغرافية املطبوعة بالصحف     اليت ينقل فيها الصورة الفو     األعمالالبداية لفن ما بعد احلداثة تلك       

  مرحلة مل يعـد    إىلوصل الفن    .٩٧")الفوتوسلك سكرين (سطح اللوحة بأسلوب الطباعة بطريقة      
 الـيت   األعمـال  الدور البارز الذي كان عليه فيما مضى كعصر النهضة يف            أو للجمال دور كبري  

 مث تغري الوضع مـن     ,  من فناين  هم وغري أجنلوومايكل  , خلدها لنا كبار الفنانني مثل ليونارد دافنشي      
ـ ,  اجلمال للعمل الفينأسس  يفمنصف القرن التاسع عشر  إىلبداية القرن الثامن عشر      ىت جـاء  ح

 مجاليـة جديـدة     إنشاء إىل حتطيم مواصفات اجلمال التقليدية والسعي       إىلن ووصل   القرن العشرو 
 املتبعة يف البـدايات للفـن       والتخلي عن مجيع القيم   , تتسم بالتشويه وروح السخرية واالحتجاج    

 .احلديث



 ١٢٢

 تنجز يف ساعات بعد ما      األعمال فأصبحت واقتصر الوقت    عمالاألاز  لقد تغري التكنيك املتبع يف إجن     
سـريعة  (كما استبدلت اخلامات خبامات زوالية      , الجناز العمل الواحد   وسنوات   اًخذ شهور أكانت ت 
   .  وغريها من املواد  واملسامري وقطع احلديد واحلبالككاألسال) الزوال

 :א
 Art Conception:אא

 يف  األدوات املـساعدة  أو  , األسـاليب أو  , األفكارسواء كان يف    , لقد تغري الفن عن ما كان عليه      
 التقنيـة يف    أن) م١٩٩٥(تذكر روز زكي    , اإلعمالة يف   مالوسائط املستخد باإلضافة إىل   , التنفيذ

 فأصبح,  من املوضوعية  اً واخلامات لتحقق لديهم نوع    األفكارالفن احلديث تعد لفنانيها جمموعة من       
 يعمـل   أو,  وطوالً  يف الفراغ عرضاً   أو انتشاري يوزع على السطح      أو ) كل إىلجزء  (التكوين من   

بذلك  ومتحرراً, صيغها بطالقة وحرية  دثة ب ح خامات بديلة مست   إضافةاملصور على تغري الشكل مع      
من كل القيود التنظيمية املرتبطة بقواعد الفن من منظور ونسب وحىت اخلامات والتقيات القـدمي               

ج الفن من احللية اليت كان عليها لريتدي حلية جديدة تكتـسح            خرلقد  . باحثا بذلك عما هو فريد    
 رن العـشرين يف    يف مطلع الق   جريدي يف الفنون املرئية الذي بدأ     الساحة الفنية وتعلن عن االجتاه الت     

 أول أبـدع  والـذي    لوحات الفنان الروسي فاسيلي  كاندينسكس أحد رواد مدرسة الباو هاوس          
مـن  ت   احلني وتأرجح   التجريدية من ذلك   األساليب تعددت   .م١٩١٠لوحة جتريدية تعبريية عام     

 بداعـه إلكن الفن التشكيلي والفنان ال يقف       .  تستنفذ تنويعاا  أن النقيض حىت كادت     إىلالنقيض  
ساعدم بـذلك اخلامـات     ,  جديدة   اً يلوون أذرعتهم ويستولدون أمناط    امازالوعند حد معني بل     

 التكنولوجيـا احلديثـة كالـشرائح       أفرزتـه  غريها مما    أوالبيئية سواء أكانت صناعية كالبالستك      
  ....كاجللودأوطبيعية , االلكترونية

" هو املسئول عن إطالق اصطالح      " نو سيالنت جري ما " الناقد االيطايل    أن) م٢٠٠٠(يذكر العطار   
يف فجـر الـستينات     التشكيلية الغريبة اليت ظهرت يف أوربـا        على تلك املمارسات    " آرت بوفريا 
 آنيت   هأمساؤ تعددتنتشر هذا الفن الذي     اف,  حركة الداد  قهاأنطالواليت كانت تشبه يف     , م١٩٦٩

ـ   " ايرث ورك "أو  " الال شكل "مبعىن  , فورم   لفـن  ا"آرت بـوفريا مبعـىن        , ل األرض مبعـىن عم
يعرف  كما   . عاملنا العريب  إىل املتوسط حىت وصل     األبيضودول البحر    وأمريكا أوروباومشل  "الفقري

 ويـذكر   , أي وسـائل يراهـا الفنـان مالئمـة           ساق فكري مضمونه يف   عن هذا الفن أنه فن ات     
يها ما يريد التعـبري      اليت يشرح ف   Kosuth كانت لوحة الفنان جوزف كوزت       )م١٩٩٥(مسيث

وعرضه يف  عريفه اللغوي   تو) الصورة الفوتوغرافية (  احلقيقي ومتثله    ءعنه من خالل املقابلة بني الشي     
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رية وما  لقد ختطا هذه الفن اللوحة التصوي      )٤٨(شكل  ."كرسي واحد وثالث كراسي   "مكان واحد   
 يف الساحة الفنيـة     اً جديد اً مترد بله كالبوب آرت والواقعية اجلدية معالً     كانت عليه املدارس اليت ق    

 علـى   األوىللقد  متثيل التيار اجلديد للمـرة        ) م١٩٩٦(مهزأيذكر   . األمريكي للتجريد   ومكمالً
يف  Leverkusenيف متحـف ليفركـوزن   ) م١٩٦٩( سنة أقيمنطاق واسع يف املعرض الذي 

لقد شـارك    .وروباأ يف أخرىوتلتها معارض . Conception عليه اسم مفهوم وأطلق , أملانيا
 يف  أعمـاهلم  وا االجتاه الدادائي وعرض   إىل كانوا ينتمون    يف هذا املعارض الفنية رواد للفن التشكيلي      

تتفق الدادا مع آرت بوفريا يف       . الفنان مارسيل دوشان     أعمالتلك القاعات الكربى اليت استقبلت      
ثقافية ويسعون من منطلقات فكريـة      عية وال ماوحياولون التحرر من القيود االجت    , تنكرهم للتقاليد 

 إنتـاج ن   التوقف ع  إىلوا  أفلج, أشكاله وطرق استهالكه  ذاته بل من     خاصة للتخلص من الفن حبد    
, ل يستخدم فيها مواد استهالكية اليت كانت شائعة عند الدادا وعرضها يف الـساحة الفنيـة               ااعم

لقد حاول   . من متثيل الشيء الفين     جانب العمل بدالً   إىلجناز الكامل    ذات اإل  اإلعمالمتخذين من   
 وجهات نظرهم ووجهات نظر املتلقني حـىت غـري           التقريب بني  إىلجاهدين  فنانو ما بعد احلداثة     

 إىلبعد احلداثـة      الفنان يف عصر ما     لقد جلأ   بقوله )م١٩٩٥( على ذلك عطية     أكدالدارسني كما   
ومـن  ,  احلقيقي القادر على التجاوب     اجلمهور مع يف التواصل     العامة رغبة  األماكن اقتحام   أسلوب

 تقنيات شكل فين يف تقنيات شكل فـين         أدخلت الدعاية التقليدية فقد     إىل االفتقار   أزمةجتاوز  جل  أ
 . حاجات اجلمهورإىل بذلك تركيبات تستجيب وابتكرت, خرآ

 ال هـم    نهأ) م٢٠٠٠(ل والتسويق يذكر العطار      غري قابلة للتدوا   أا هذا االجتاه    أعماليعاب على   
وارتباطهم , وما تتصف به من قلق وعدم استقرار      ,  النفسي للوسائط  التأثريملبدعي هذا االجتاه سوى     

لكنهم يتصفون بالعقالنية واحلـذق     , والتزامهم بواقع احلياة ككل   , مبا يف متناول أيديهم من خامات     
 مدة طويلـة يف     عمالاألتبقى هذه    ال .وصعوبة فهم ما ينتجونه من أعمال     .... واجلدية والسخرية   

لـها  كما أنه يـصعب نق    )٤٩(شكل   "ساليد" ,شرائحو ال ألى هيئة تسجيل بالصور     عإال  العرض  
 األضـواء  إىل باإلضـافة العمل  كرب املساحة اليت حيتاجها  إىل وذلك يعود    أخرى أماكنوعرضها يف   

 من  نعتدها جديدة مل    اًمقيجاءت املفامهية وحتمل يف طياا       . غري ذلك    إىلاملسلطة على العمل الفين     
 أوضاعغريبة ويف    الفنية مستخدمني خامات      لوحه قبل مستبعدة اخلامات اليت حيتاجها أي فنان إلمتام       

 تذويب الفواصل والفوارق بني الرسم والتلوين       إىل تصل   أن املفامهية   لقد استطاعت , غرابةغاية يف ال  
نه ال يوجد يف فكرهم فرق بني       لتطبيقية بل إ   الفنون اجلميلة وا   والنحت والتجميع  ومل يعد فرق بني      

 . الال فن الفن و
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 )٤٨(شكل
  كرسي وثالث كراسي-جوزيف كوزيث

 م١٩٩٥
 )م٢٠٠٥(عواطف عريف 
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 anish kapoor كابور-  -mother as mountain
 كاجلبل مثل أم

 م١٩٨٥
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توظيف الوسائط التشكيلية كمدخل إلثـراء سـطح        بعنوان  ) م٢٠٠٥(ا عواطف عريف     تقام
دف هذه الدراسة للكشف عن القيم الناجتـة عـن توظيـف            , العمل الفين يف جمال التعبري باللون     

كما تلقي بالضوء على استخدام الوسـائط       , تشكيلية يف العمل الفين املسطح    واستخدام الوسائط ال  
ومن خالهلا تتم تنمية الـسلوك      , احلديثة غري التقليدية يف تدريس الفن لتنمية االبتكار لدى الطالب         

وتتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي     , اإلبداعي لتكوين الصورة الفنية من خالل التجريب يف اخلامة        
كما طبقت هذه الدراسة على عينة من طالبات اجلامعة يف املـستوى            , واملنهج التجرييب , يالتحليل

ـ           , الثالث يف مادة التعبري باللون     ائج ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة إىل جمموعة مـن النت
لية ثراء العمل الفين من خالل استخدام اخلامات والوسائط التشكي        أن هناك أثراً واضحاً يف إ     :  منها

 .بتكاري واإلبداعي يف تنفيذ األعمال الفنيةامات والوسائط يف تنمية اجلانب اإلكما تساعد هذه اخل
 :وتوصلت هذه الدراسة إىل عدة توصيات منها

  تشجيع التجريب  إىلباإلضافة  , االهتمام بالقيم التعبريية واجلمالية للخامة لتحقيق أهداف اجتماعية       
كما أن التعبري حبرية مطلقة يؤدي      , الزمة يف ورش ومعامل املدارس    ات ال يف اخلامة وذلك بتوفري اخلام    

 .إىل اكتشاف مواهب جديدة ومبدعة يف ااالت الفنية
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حبثها عن الوسائط التشكيلية يف جمال التـصوير بـشكل        

كما تتفق  , استخدمت الوسائط التشكيلية  وإلقائها الضوء على بعض املدارس واالجتاهات اليت        , عام
مع هدف الدراسة يف الكشف عن القيم الناجتة عن توظيف واستخدام الوسائط التشكيلية يف العمل               

 .الفين املسطح
وختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل يف العينة اليت طبقة عليها هذه الدراسة حيث كانت عينـة                 

هذا وختتلف يف مسارها وطريقتها   , ثالث يف قسم التربية الفنية    البحث جمموعة من طالبات املستوى ال     
 .يف التحليل عن البحث احلايل

هم تجارب املنفذة من قبل الطالبات وأ     يف هذه الدراسة إىل البحث احلايل بعض األعمال وال        كما تض 
 .النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة

ـ    كما يستفاد من هذه الدراسة يف اجلانب النظري ا       ض لذي خيدم البحـث احلـايل وخاصـة يف بع
 .د منها الباحث يف دراستهالتعاريف واملصطلحات اليت يستفي

 



 ١٢٨

א א  א

 واإلفادة منـها يف التربيـة الفنيـة         بقايا اخلامات وصياغتها ابتكارياً   بعنوان  ) م١٩٧٧(قام ا ندا    
ايا اخلامات واملهمالت يف مادة التربية      ودف هذه الدراسة إىل االستفادة من بق      . باملرحلة اإلعدادية 

ومدى مناسبتها لتالميذ املرحلـة     , كما تكشف عن بعض اخلواص التشكيلية لبعض اخلامات       , الفنية
ودف إىل نشر مفهوم التجريب يف املدارس وممارسته من خالل بعض التجـارب الـيت          . اإلعدادية

 .ينفذها الطالب واليت تكشف عن مواهب وابتكارات جديدة
كما اعتمد الباحث علـى الدراسـة امليدانيـة         , ستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي     وت

وطبقت هذه الدراسة على عينة من طالب املرحلة        , للحصول على املعلومات من مصادرها األصلية     
 :وتوصل الباحث إىل بعض التوصيات منها, اإلعدادية يف مدارس القاهرة

وذلك يف اسـتخدامها يف التعـبري       , الت ميكن أن تثري ميدان التربية الفنية      أن بقايا اخلامات واملهم   
كما أن لكل خامة خصائصها اليت متيزها عن غريها مـن اخلامـات             , والتشكيل الفين لدى الطالب   

 .هذا باإلضافة إىل الكشف عن املزيد من أساليب وطرق تشكيل العمل الفين باخلامة, األخرى
 : بعض التوصيات منهاوتوصلت هذه الدراسة إىل

أن تقوم وزارة التعليم بتشجيع املهتمني والقائمني على تعليم الفنون من االستفادة من بقايا اخلامات               
كما يوصي إىل تشجيع البحث العلمي القـائم علـى          ,ومهمالت يف إنتاج أعمال فينة بطابع معاصر      

 .االستفادة من بقايا اخلامات واملهمالت املتواجدة يف البيئة
واملواضـيع الـيت    , يف إلقائها الضوء على بعض التعاريف     , وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

 .تناوهلا اإلطار النظري باإلضافة إىل حتليل بعض األعمال املعروضة يف هذه الدراسة
ىل باإلضافة إ , وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف بعض اخلامات احملددة اليت فرضها الباحث            

 يف العينة اليت طبقة عليها هذه الدراسة فقد استهدفت طالب املرحلة اإلعدادية وجمتمـع               اختالفها
وتضيف هذه الدراسة احلالية إىل البحث احلايل بعض التجارب اليت نفذها طالب املرحلـة             . الدراسة
لبحث احلـايل   والذي ختدم ا  , ببعض اخلامات ومدى االستفادة منها يف التصوير املعاصر       , اإلعدادية

كما ميكـن   .خاصة يف االستفادة من اخلامات وخواصها التشكيلية اليت مت تنفيذها يف هذه الدراسة            
االستفادة منها يف التجربة اليت يقوم ا الباحث حيث تعرض هذه الدراسة جمموعة من اخلامات الغري                

 .تقليدية وكيفية استخدامها على سطح اللوحة
 



 ١٢٩

א א :א
  دف , العمل الفين التجميعي كمدخل إلثراء التعبري يف التصوير       بعنوان  ) م١٩٩٦(ا عثمان   قامو

هذه الدراسة إىل التعرف على الدالئل التارخيية والفلسفية واالجتماعية املرتبطـة بالعمـل الفـين               
ـ               , التجميعي ن باإلضافة إىل تبصري دارس الفن ببعض الضوابط واألسس اليت ميكن أن تفيـد يف الف

 .احلديث الذي يعتمد على التجميع ويكون أكثر ارتباطاً بالبيئة واتمع
, وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج التحليلي واملنهج التجرييب إلجراء التجربة التطبيقية للبحث         

 :وقد توصلت هذه الدراسة إىل نتائج منها
حيـث  , القدمي والفن اإلسالمي  ظهر أسلوب التجميع يف فنون احلضارات السابقة وخاصة املصري          

كما استخدم أسلوب التجمع يف اجتاهات فنية حديثـة متعـددة مثـل             , استخدمت أكثر من خامة   
واستخدم بعض فناين   . على الرغم من تباين أهدافها ورؤاها الفنية      .... السريالية والدادائية والبوب  

تمع والواقع املصريمصر أسلوب التجميع يف أعماهلم ومتيزت مبصريتها وارتباطها با. 
 :كما توصل الباحث إىل جمموعة من التوصيات منها

نه  التجميع يف الفن حيث إ     أسلوبن تتضمن املناهج الدراسية يف كلية التربية الفنية تدريس          البد وأ 
عداد برامج تعليمية تشتمل على األسس      كما ميكن إ  . ب فرصة لإلبداع احلر   يعد مدخالً يتيح للطال   

 .اصة بفن التجميع وتطبيقها عملياً داخل مناهج مقررات كلية التربيةوالسمات اخل
يف العمـل   وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا للخامة والكيفية اليت يتم ا جتميعهـا                

قاء الضوء على بعض املدارس واالجتاهات الفنية اليت اسـتخدمت أسـلوب            باإلضافة إىل إل  , الفين
 .امات يف األعمال الفنية من اجلانب التارخييالتجميع واخل

كما تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تقدمي خمتارات من األعمـال التـصويرية املعاصـرة                 
 .والكيفية اليت يتم ا حتليل هذه األعمال

حها وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف اقتصارها على التجميع، كما ختتلف يف سردها وطر              
 .يف اإلطار النظري

 هذه الدراسة للبحث احلايل تعرفها للدالئل التارخيية واالجتماعية املرتبطة بالعمـل الفـين              فوتوظي
 .باإلضافة إىل بعض الضوابط واألسس اليت ميكن أن تفيد يف الفن باستخدام الوسائط التشكيلية

ري باملفاهيم املرتبطـة بالوسـائط   كما يستفاد من هذه الدراسة إثراء البحث من جانب اإلطار النظ     
 .التشكيلية وما تعكسه على التجربة الذاتية للبحث

 



 ١٣٠

א א א :א
ودف هذه الدراسة إىل كشف كل       , دور اخلامة يف فن التصوير    بعنوان  ) م١٩٨٨(قام ا اجلبايل    

,  كثريـة  أفرع الفنون يف عصرنا وما أنتجه العلم احلديث من مكتشفات غريت مفـاهيم ومعـاين              
 اخلامات واألجهزة اليت استخدمت بدورها يف الفن وماهلا من خصائص يف االسـتخدام              فكاكتشا

 .واستخالص النتائج اليت أدت بالضرورة إىل تغري املعيار اجلمايل للعمل الفين ذاته
كما اعتمدت هذه الدراسة على البحث امليـداين        , أتبعت هذه الدراسة اجلانب الوصفي والتجرييب     

 استخدم الباحث التقنية على واحدة من جمموعة خامات اللدائن إلنتاج أعمال فنية تكون بديالً               وقد
 .للخامات التقليدية السابقة

وتتفق هذه الدراسة مع البحث احلايل يف سعيه لكشف خامات ووسائط بديلة عن تلك الوسـائط                
ديد كيفية اسـتخدام األجهـزة      باإلضافة إىل اجلانب العلمي والتقين والذي خيص بالتح       , التقليدية

 .وصياغتها فنني..... وأشعة الليزر والفيديو, احلديثة كأشعة اهلولوجراف
وخاصة يف بعض   , وتثري هذه الدراسة البحث احلايل يف تناوهلا للخامات احلديثة وعالجها تشكيلياً          

 .التجارب الذي نفذها الباحث يف حبثه عن اللدائن
دراسة يف اجلانب العملي بشكل كبري مـن حيـث الكيفيـة الـيت              وقد استفاد الباحث من هذه ال     

 .استخدمها يف هذه الدراسة ويف إنتاج أعمال فنية ذات طابع حديث تتماشى مع عصرنا هذا
 

א א :א
 تقنيات تصوير ما بعد الفن احلديث إلثراء التعـبري الفـين          بعنوان  ) م١٩٩٥(قامت ا روز زكي     

ت تعبريية    حتديد مظاهر العالقة بني التقنيات احلديثة وما يرتبط ا من كيفيا           ودف هذه الدراسة إىل   
تعبريية لدى الباحث مبا    ثراء مدركات التعبري الفين وما يرتبط ا من تقنيات وكيفيات           باإلضافة إىل إ  

يـة يف   كما يهدف إىل تعريف دارس الفن ومعلم التربية الفن        , كرب األثر على اإلنتاج الفين    يكون له أ  
 .مرحلة اإلعدادية بالتقنيات احلديثة وإمكانيتها التعبريية

وتتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لدراسة اجلانب النظري للبحث واملنـهج التجـرييب              
 .إلجراء التجربة الذاتية للباحثة

 :وتوصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج نذكر منها
وان التقنية ليس هلا قاعدة يتفـق       , ي مصور ومدرس أو معلم للفن     أن املعرفة التقنية هامة بالنسبة أل     

كما أن الطالقة التشكيلة تكتمـل      , بينما يعتربها البعض األخر وسيلة    , فالبعض يعتربها غاية  , عليها



 ١٣١

 ممـا   بهمن خالل إميان الفرد باحلرية الكاملة والتصرف جتاه اخلامات املختلفة يف العمل الفين اخلاص               
 .يؤكد شخصيته

 :وتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها
إعداد ورش خاصة تزود ا الكليات املتخصصة ملساعدة دارس الفن الكتشاف اخلامة بنفسه حتت              

فاخلامة مثرية  , هذا باإلضافة إىل تشجيع التجريب يف اخلامة وذلك بتوفريها بأنواعها         , إشراف املعلم 
كما البد وأن تشمل مناهج التربية الفنية باملراحل املختلفة يف جمال           ,لبيف ذاا لذا جيب توفريها للطا     

 .التعبري الفين أنواع خمتلفة من اخلامات وال تقتصر على نوع واحد كالكوالج بالوراق امللونة فقط
وتتفق هذه الدراسة مع البحث احلايل يف البحث حول الدور اليت تلعبه اخلامات غري التقليدية والغري                

 .فة من خالل مواد التعبري املختلفة وما تؤديه من تعبري فين مميزمألو
كما تتفق معها من حيث العالقة القائمة يف مظهرها بني التقنيات احلديثة وما يرتبط ا من كيفيات                 

 .تعبريية
باإلضافة , وختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل يف تركيزها عن اخلامة والتقنية وأشكاهلا املتعددة            

 .كما ختتلف يف تناوهلا لإلطار النظري واملواضيع احملددة فيه, إىل الكيفية مت ا حتليل األعمال الفنية
 هذه الدراسة بعض األدوار اهلامة اليت تلعبها التقنية الغري مألوفة من خالل مـواد التعـبري                 وتضيف

 .املختلفة وما تؤديه من تعبري مثمر
 

א א :א
بعد احلداثة وتغري مفهـوم      الوسائط املتعددة يف فنون ما    :  بعنوان) م  ٢٠٠٢(بو زيد   قام ا عماد أ   

ودف هذه الدراسة إىل الكشف عن مفهوم الوسائط املتعددة متتبعاً بذلك تاريخ تطـور               . اجلمال
 .استخدام الوسائط املتعددة يف فنون ما بعد احلداثة

وقد تنـاول الباحـث بعـض       , يف منهج حبثه  وقد استخدم الباحث األسلوب الوصفي والتحليلي       
 .األعمال والفنانني يف حقبة زمنية معينة كعينة يف دراسته

 :وقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج منها
وإاء املبدأ األستطيقي الـذي يرتكـز علـى         , امليل حنو التعددية الثقافية والثقافات العاملية املتنوعة      

كما تعد الوسـائط    , ده الذي يكسبه الندرة كغاية وقيمة يف ذات الوقت        استغاللية العمل الفين وتفر   
 .املتعددة أحد أشكال الفنون املرئية اليت تتجاوز خبصائصها عرب النوعية كل أشكال الفن التقليدي

 :كما توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها



 ١٣٢

يرة يف قراءة العمل الفين تقـوم علـى         طرح آفاق أكثر رحابة يف ممارسة التنظري والنقد ومناهج مغا         
باإلضافة إىل حتليل العمل الفين وسياقاته املتنوعة واملتعددة املداخل         , مشاركة املتلقي يف العمل الفين    

والبد من مقرات يف األقسام املختلفـة       , دون التركيز على بؤرة موحدة أو حتديده يف مفهوم ثابت         
 .ائط املتعددة من فيديو وكمبيوترحتتوي على تقنيات آلية التعامل مع الوس

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف إمكانية الكشف عن تنوع املفـاهيم الفنيـة واجلماليـة                 
 .باإلضافة إىل التتبع التارخيي لتطور استخدام الوسائط يف األعمال الفنية, للوسائط

شف على مفاهيم الوسائط املتعـددة      وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف سعيها احلثيث للك         
 .هذا باإلضافة تناوهلا التارخيي للفنون ما بعد احلداثة, بشكل خاص

 تصوراً جديداً للدور الـيت      فيكما تض , يل بعض املفاهيم احلديثة    هذه الدراسة للبحث احلا    فيوتض
 .تلعبه الوسائط املتعددة يف جمال الفنون بشكل عام

باإلضافة إىل بعض األعمـال الـيت       , املصطلحات والتعارف الفنية  ويستفاد من هذه الدراسة بعض      
 .أُخذت كعينة يف الدراسة والكيفية اليت مت ا حتليل هذه األعمال

 

א א :א
يهـدف  . التأثري احلديث للخامة على سطح الـصورة بعنوان ) م١٩٨١(قامت ا هدى أمحد زكي      

 يتم ا ممارسة التشكيل على سطح الصورة كنـوع مـن            قاء الضوء على الكيفية اليت    البحث إىل إل  
 .أنواع التكنيك املختلف أو األداء اجلديد يف معاجلة التكوين

كما أخذت بعض الفنانني واألعمال البيئية      , وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف هذه الدراسة       
 .احلديثة كعينة مستخدمة يف هذا البحث

ث احلايل يف إلقائها الضوء على املمارسات التشكيلية احلديثـة علـى            وتتفق هذه الدراسة مع البح    
وشـرائح  , وورق اجلرائـد  , واألقمـشة , سطح الصورة واستخدام خامات جاهزة كالورق امللون      

 األداء يف ممارسة التشكيل علـى سـطح         اكما تتفق معها من حيث تطور تكنولوجي      ... االلومنيوم  
 .ت احلديثةالصورة مع ظهور املدارس واالجتاها

وختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل يف بعض القراءات التحليلية ذات الصلة بالبحـث احلـايل                
 .باإلضافة إىل بعض املصطلحات الفنية احلديثة

ويستفاد من هذه الدراسة يف اجلانب النقدي والتحليلي الذي متت من خالله قراءة بعض األعمـال                
 . التشكيليةاحلديثة ذات الصلة مبوضع الوسائط



 ١٣٣

א א  :א
 .تقنيات جديدة الستخدام بقايا اخلامات يف التصوير املعاصر       ): م  ٢٠٠٠( قام ا أمحد عبد احلفيظ      

ودف هذه الدراسة إىل حتديد مفهوم التقنية يف جمال التصوير والتعرف على دورهـا وتأثريهـا يف                 
إىل التعرف على التقنيات اجلديدة يف إطار استخدام        اجلوانب اجلمالية والتعبريية واإلبداعية باإلضافة      

وقد اتبع الباحث يف هذه الدراسة األسلوب الوصفي        , بقايا اخلامات املختلفة يف بعض األعمال الفنية      
وأخذت هذه الدراسة جمموعة من الفنانني والطالب الذين استخدموا خامات وتقنيات           , والتحليلي

 .راسةجديدة يف أعماهلم كعينة هلذه الد
 : جمموعة من النتائج منهاوقد توصل الباحث إىل

 ،نه ال حدود يف استخدام بقايا اخلامات املصنعة وغري املصنعة يف جمال التصوير احلديث واملعاصـر               أ
, اج النـهائي للعمـل    كما أن مفهوم التقنية يرتبط بكل من اخلامة واألداة وطريقة التنفيذ واإلخر           

 ضرورة ملحة يف الوقت احلاضر الستخدام بقايا اخلامات والبحث عن           نه مازال هناك  باإلضافة إىل أ  
تغري مفهوم وفلسفة الفـن والتربيـة       و, تفاع أمثان اخلامات التقليدية   تقنيات فنية جديدة يف ظل ار     

 .الفنية
وتتفق هذه الدراسة مع البحث احلايل يف الدور اليت تلعبه اخلامة وطريقة أدائها على سطح اللوحـة                 

 األمهيةكما تتفق معه يف     .  إىل التعرف على التقنيات اجلديدة املستخدمة يف التصوير املعاصر         باإلضافة
 .اليت تربزها التقنية يف العمل الفين التشكيلي وخاصة يف جمال التصوير املعاصر

باإلضافة إىل التتبع   , وختتلف هذه الدراسة مع البحث احلايل يف تركيزها بالدرجة األوىل على التقنية           
 .التارخيي للتقنية بشكل خاصة

جبانب بعض القـراءات    , ويستفاد من هذه الدراسة بعض املصطلحات واملواضيع يف اإلطار النظري         
ين واألمهية اليت يلعبـها      يف اجلانب التق   ويستفاد منها أيضاً  . التحليلية للعمال املختارة يف هذا البحث     

نب التطبيقي وذلك إللقائها الضوء علـى بعـض         كما ميكن االستفادة منها يف اجلا     . ل الفين يف العم 
خواص اخلامات والكيفية اليت ميكن من خالهلا عمل بعض اإلعمال خبامات جديدة علـى سـطح                

.الصور احلديثة سواء أكانت هذه اخلامات طبيعية أو مصنعة
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 أنهب: " ) م  ١٩٩٦ ( وآخرون السيماين   هيعرفالذي  يعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي          
.  موضوع الدراسة وتشخيصها ووصف العـالج املناسـب هلـا            الظاهرةالذي يقوم على وصف     

طبيعة الظروف واملمارسات واالجتاهات السائدة والبحـث        حتديد   : واهلدف من املنهج الوصفي هو    
وقـد  , وحتديد العالقات اليت تربط بـني الظـواهر         , والسلوكيات   , لألنشطةة  ق دقي أوصافعن  
 : ) م   ٢٠٠٢( يعرف عبيدات   كما  .٤٥ص  "  األحداثمن حماولة لعمل تنبؤات مستقبلية عن       ضتت
 ويعرب عنها   دقيقاً توجد بالواقع ويهتم بوصفهما وصفاً     يعتمد على دراسة الواقع والظاهرة كما        بأنه" 

أمـا التعـبري    , ضح خصائصها   ووالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة وي      ,  كمياً  أو تعبرياً   كيفياً تعبرياً
ـ               واهر الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظ

  .٢٤٧ص" املختلفة األخرى  
 

א :א
 مدارس واجتهـات    إىل ينتمون   وأجانب الفنية للفنانني عرب     اإلعمالعينة الدراسة هي جمموعة من      

 منذ بداية العصر احلديث أي مـن بدايـة          أعمال يكون هذا االختيار يتضمن      أنعلى  , فنية خمتلفة 
 . هذهأيامنا إىل ألتأثريياالجتاه 
مراعني بذلك االعتبـارات    , املتخصصني يف هذا اال    على جمموعة من     األعمالعرضت هذه    وقد
 :التالية
 . أن تشمل هذه اإلعمال املنتقاة على وسائط حديثة بين ا العمل الفين-١
 . أن تكون هذه األعمال ذات دالالت واضحة على تنوع اخلربة املقدمة لتلك الوسائط-٢
 .  وتوظيف هذه الوسائط أن متثل هذه األعمال الفنانني ذوي األصالة يف حتقيق-٣
 

א א א  :א
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 :م الباحث بالتايلاق
  اختيار جمموعة مناسبة من األعمال لكل حركة        ومن مث  حتديد االجتاهات الفنية اليت تتناوهلا الدراسة     

 . والتحليلكعينة للدراسةعلى أن خيتار واحد أو اثنني من فنانيها  فنية
 

  -:هدف التحليل
ساليب والتقنيات اليت وظفت من خالهلا الوسائط التشكيلية علـى           عام لأل  استخالص مبدأ  •

 .سطح اللوحة وتصنيفها منطقياً على حسب تواجدها يف العمل
الكشف عن طبيعة تلك الوسائط والتعرف على كيفية توظيفهـا لألشـكال واخلامـات               •

 .  واأللوان على سطح العمل الفين
 

 - :األسس اليت يعتمد عليها الباحث عند التحليل
 األعمال اليت مت فيها استخدام وسائط تشكيلية على سطح اللوحة هي حمور انطـالق التحليـل                 -

 .وسيتم حتليل األعمال وفقاً للسمات الواضحة اليت متيزها
 .سيأخذ باالعتبار األساليب الذاتية اليت تتعلق بالفنان واألسباب اخلارجية اليت تتعلق بالبيئة

 : ف التايل مع مراعاة
 . يكون العمل ملشاهري ورواد املدرسةأن-١
 .أن تتوفر األسس اجلمالية يف ذلك العمل-٢
 .أن يكون الوسيط التشكيلي يف ذلك العمل واضحاً-٣
تنوع املداخل واألساليب اليت تناولت تلك الوسائط ومتثل كل مدخل من هذه املداخل فنانا أو               -٤

 .أكثر
 .لية متنوعة يف بناء العمل التصويريإن متثل هذه الوسائط التشكيلية أبعاد مجا-٥
 .أن تكون هذه األعمال ذات دالالت واضحة على تنوع اخلربة املقدمة لتلك الوسائط-٦
أن متثل هذه األعمال الرواد والفنانني ذوي األصالة يف حتقيق توظيف هذه الوسائط يف العمـال                -٧

 .الفين
 .ل واألسس اجلمالية اليت بنيت عليها دراسة بعض التقنيات املتبعة يف أجناز هذه األعما-٨
املباشـر   عرض أمثله لبعض تلك الوسائط التشكيلية يف جمال التصوير واليت تعتمد على التدخل            -٩

  : من الفنان جتاه العمل الفين التصويري مثل



 ١٣٧

 تقنيات اجلمع والدمج بني الوسائط التشكيلية.١
 تقنيات التنفيذ املستخدمة فيها. ٢
 .لوسائطاختياره لتك ا.٣

 :دراسة الوسائط التشكيلية يف ضوء إبراز ما يلي
 ). النسبة – التوازن – اإليقاع –الوحدة (  اجلمالية للعمل الفين القيمإبراز  •
 – اخلط –النقطة : العناصر التشكيلية( عناصر التشكيل املختلفة الإبراز مجاليات توظيف  •

 ) امللمس – اللون –واألرضية الشكل 
 .إلبداعية واليت تكمن يف العمل الفين من جدة وأصالةإبراز القيم ا •
توظيف األسس اإلنشائية واملتغريات البنائية للعمل الفين واليت تكمن يف مـدى الـتحكم               •

 .والسيطرة على ذلك التوظيف والتعامل معه من خالل العمل الفين

 
 -:مداخل التحليل

 ها وسائط تشكيلية لفنانني أجانـب و      سوف يكون التحليل على خمتارات من األعمال املستخدم في        
 :مراعني بذلك السمات املميزة اليت يستخدم الفنان من خالهلا املداخل التالية, عرب 

  :تتعلق بالفنان: مداخل ذاتية 
 . التقنية املتبعة يف العمل •
 . املضمون •
 .الشكل  •

 :احمليط البيئي: مداخل خارجية
 .اخلامات املتوفرة يف البيئة •
 .ساسيةاملفاهيم األ •
 .العادات السائدة يف اتمع •

 :مداخل مجالية خاصة بالعمل
 .الصياغة التشكيلية •
 .البناء اإلنشائي •

  العالقات بني العناصر •
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 حديثة أي استخدم فيها وسائط حديثـة        بأساليباستند الباحث يف حبثه على مجع أعمال فنية منفذة          

 :وقد كانت طرق اجلمع كتايل
 .الكتب العربية واألجنبيةمن بعض  -١
 .من اسطوانات فينة -٢
  .تمن بعض مواقع اإلنترن -٣

وقد قم الباحث بعرض هذه األعمال على جمموعة من املتخصصني يف جمال الفن التشكيلي وقد               
 :  وفقا لالعتبارات التاليةاألعمالمت اختيار جمموعة من هذه 

 :مع مراعاة ف التايل
 .املدرسةأن يكون العمل ملشاهري ورواد -١
 .أن تتوفر األسس اجلمالية يف ذلك العمل-٢
 .أن يكون الوسيط التشكيلي يف ذلك العمل واضحاً-٣
 .تنوع املداخل واألساليب اليت تناولت تلك الوسائط-٤
 .إن متثل هذه الوسائط التشكيلية أبعاد مجالية متنوعة يف بناء العمل التصويري-٥ 
 .واضحة على تنوع اخلربة املقدمة لتلك الوسائطأن تكون هذه األعمال ذات دالالت -٦
 .أن متثل هذه األعمال الرواد والفنانني ذوي األصالة يف حتقيق توظيف هذه الوسائط -٧

والذي ) (Howard Risatti طريق هورد رسييت األعمالكما استخدم الباحث يف حتليله هلذه 
وقد . وتاريخ الفن يف القرن العشرين      هو ناقد فين متخصص يف النقد الفين        ) م١٩٩٣( حداديعرفه  

لوصف و حتليل األعمال الفنيـة مـن مجيـع          طريقة نقدية منتظمة      ) Risatti ١٩٨٧( ضع    و
 انظر  –يف النقد الفين     ) D.B.A.E( حيث جاءت هذه الطريقة لتفسري النقد يف نظرية         . جوانبها  
 النقد الفين باعتبـاره احـد       بهيلع أنوذلك من خالل توضيح الدور الذي من املمكن         ) ٣(الشكل  

 التنظيمي يف تعليم الطالب يف مراحل التعليم العام ، و الطالب املتخـصص          االجتاهفروع و مكونات    
 اإلنتاجو  تفكريه النقدي ، و ربطه بتاريخ الفن ، و علم اجلمال ،             يف الفن و التربية الفنية ، وتنمية        



 ١٣٩

 ، علـى النحـو   أساسيةريقة تعتمد على ثالث مراحل الفين عند حتليله لألعمال الفنية ، و هذه الط 
 :التايل 

 Descriptive Analysis) .    ( التحليل الوصفي: األوىلاملرحلة 
  ). Formal Analysis( التحليل الشكلي : املرحلة الثانية
 : قسمني إىلوتنقسم ).Analyses of Meaning(حتيل املعىن : املرحلة الثالثة

 ).Internal Analysis(التحليل الداخلي  -١
 ). External Analysis (التحليل اخلارجي  -٢
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عامل وغريت الكثري من املفاهيم ا الهلائلة للتكنولوجيا الذي شهده  مع انطالقة القرن العشرين والثورة ا     

 جديـد   بأسـلوب ومنها اال الفين التشكي الذي واكب هذا التطور وعرب عنه           , يف شىت ااالت  
 تـه خمتلف متاماً عن ذي قبل مستخدماً وسائط تشكيلية متنوعة على سطح الصورة معلناً بذلك ثور              

  العرب واألجانب لدى الكثري من الفنانني      عيةاإلبدا التجارب   فتعددت, على التقليد املتبع يف املاضي    
 صيغ تشكيله تتماشى مـع فلـسفة        إىلالذي فضلوا استخدام وسائط تشكيلية حديثة ليتوصلوا ا         

 .اتمع املتطور
 فنية استخدم فيها وسائط متنوعة      أعمالحتليلية ملختارات من    يتناول البحث دراسة    ويف هذا الفصل    

 يف اسـتخدام     التقنيـات   بتنـوع   واليت متيزت  واألجانبنني العرب   على سطح اللوحة لبعض الفنا    
 اجلماليـة   القـيم وذلك يف حماولة لتحديد     , واحلرية التامة يف صياغة بنائيات العمل الفين      , اخلامات

 .واملعايري والسمات التشكيلية القائمة عليها 
 

  -: هدف التحليل
ن خالهلا الوسائط التشكيلية علـى       والتقنيات اليت وظفت م    لألساليبعام  مبدأ  استخالص   •

 واضح هلا بني    إلجيادوذلك  , سطح اللوحة وتصنيفها منطقياً على حسب تواجدها يف العمل        
 . الفن املعاصر أساليب

 واخلامـات   ألشـكال  توظيفهـا ل   الكشف عن طبيعة تلك الوسائط والتعرف على كيفية        •
 .   على سطح العمل الفينواأللوان

 

 - :ا الباحث عند التحليل اليت يعتمد عليهاألسس
 اللوحة هي حمور انطالق التحليل وسيتم       ح اليت مت فيها استخدام وسائط تشكيلية على سط        األعمال

 . وفقاً للسمات الواضحة اليت متيزهااألعمالحتليل 
 . اخلارجية اليت تتعلق بالبيئةواألسباب الذاتية اليت تتعلق بالفنان األساليب باالعتبار سيأخذ
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١٨٨١−١٩٧٣Pablo Picasso:
وكانـت  , سـبانيا جبنوب أ ) Malagaملقا  (سباين يف   ولد الفنان األ  )م١٩٩٠(تذكر فاطمة على    

امتهن الفـن   ويعود ذلك لوالده الذي     , أدركهااأللوان واألصباغ وأوراق الرسم أول األشياء اليت        
ظهـرت   ). puisبيز  ( أبيهبلو واسم    هذا االسم فهو با    أمهخذ بيكاسو عن    أ, كعمل يف مدينة ملقا   

 أعمـال   أنتج كان قد    ةوعندما بلغ السابعة عشر   , بن مثان سنوات   يف صغره وهو ا    إبداعهعالمات  
 .عن موهبته الفذةجيدة تنبأ 

ولكنه تركها ليلتحـق مبجموعـة مـن        ) مدريد ( امللكية يف  األكادمييةالتحق بيكاسو مبدارس الفن     
 بـاريس ومل    إىلوانتقل بعـدها    ,عاما١٩ًم وعمره   ١٨٩٨ عام   األول الفنان معرضه    أنتج.الفنانني  

وجـد الفنـان يف     ,  معظمها يف باريس   أنتجعمالً  ) ٥٠ (ض فيها   ر ليع إليهاميكث فيها كثرياً مث عاد      
 بيكاسو عميـد فنـاين      أنمجع النقاد على    وعليه أ , لنشاط الفين الذي ميارسه   باريس مناخاً طبيعياً ل   

 يف استخدام خمتلـف     هائتوجر الفنان   أساليب تعددتلقد  ,  يف جمال الفنان    خرافية وأسطورة, عصره
ل يتنقل ا بني مدارس الفـن املختلفـة مـن           اليت ظ  عبقريته الفذة    إىل باإلضافةالوسائل واخلامات   

 ...., السرياليةإىل,  التكعيبيةإىلالكالسيكية 
 ويتفق   ثالثة مراحل  أاق معظمهم على    ن بيكاسو مر بعدة مراحل واتف     يذكر معظم النقاد واحملللني بأ    

 -: مراحل وهي كالتايلأربعةن تلك املراحل مع آخرين بأ) م٢٠٠٢(السيد 
 Period Roseاملرحلـة الورديـة    و م١٩٠٤-Blue Period١٩٠١املرحلة الزرقـاء  

   Period Negro م   ١٩٠٧-١٩٠٥و املرحلة الزجنية ١٩٠٥,-١٩٠٦
أوربا وقع بيكاسو حتت تأثري ذلك السحر الفين والذي يكشف          ا  زغانتشار الفن الزجني الذي     بعد  و

ا من تأثري غريب انعكـس علـى         وقد ر بيكاسو ا ملا هل      ,عن فن مشحون بطاقة انفعالية غامضة     
فيها نوع من املبالغة الشديدة سواء      و   يف هذه املرحلة     أعمالهفبانت  ,  بشكل مل يسبق له مثيل     أعماله

 أعمـال وأهم  , حدة اخلطوط وتبسيط عناصر التكوين     إىل باإلضافةلوجوه   ا أو األجساميف حتريف   
 اوزواياه اخلشنة والشخوص القلقة وخطوطها      األلوانذات  ) نساء افينون   ( تلك املرحلة هي لوحة     

الفـن   جديد يف عامل     اجتاه النقاد على    أقالموتعد هذه اللوحة صفحة تارخيية جديدة تناولتها        , احلادة
تمد بيكاسو على التقنية وذلك من خالل       عأ  لقد )بدون(حسن  يذكر  .ين بابلو بيكاسو  سباعلى يد األ  

 كالرمل واحلصى والورق امللـون وورق       أعمالهدخال مواد غريبة على     إ و اإللصاقاستخدام تقنية   
وذلك عام   اللوحة   إطاروجزري يف العمل الفين احملصور بني         حتول جديد  إىلوقاده ذلك   .... اجلرائد
 التجديـد يف نفـس      إىل متزامناً مع براك الذي كان يسعى        األسلوبختذ بيكاسو هذا    ا. م١٩١٢
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 أو حنتاً   أو بيكاسو سوا كانت رمساً      أعماللقد مشل استخدام املواد املختلفة كافة       , الوقت مع بيكاسو  
ضل بفو, للتعبري عن الواقع  ) اللصق   (األسلوب املدارس الفنية التالية له هذا       ه عن أخذتوقد  , غريها

 أو املوجودة عند مستوى املـشاهد       اإلدراكية الصورة   أو يةهذه التقنية اجلديدة تصل الصورة الفكر     
 اجتزئـت مـن دون      أومنـها    بواسطة عناصر استخدمت     إليها اإلشارةاملمثلة للحقيقة عن طريقة     

  .إليهااللجوء 
 

  )٥٠(شكل 
 بيكاسو
Fabre Josep )   ١٩٩٠( 
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  )٥١(شكل  ) ١(عمل رقم 
 :Pablo Picassoبابلو  بيكاسو / اسم الفنان 
 .وجريده, طاولة /اسم العمل

 م١٩١٣/ تاريخ اإلنتاج 
 . أقالم تلوين- جرائد-ورق ملون/ الوسائط 

 سم٤٦،٧× ٦٢،٥/  مقاس العمل 

 : التحليل
راق يتكون العمل من جمموعـة مـن األو       , يقع العمل على مساحة مستطيلة أي على شكل أفقي          

 زرقاء اللون ومجع عليهـا      ةاستخدم الفنان يف خلفية العمل ورق     , )كوالج (باسمالالصقة مبا يعرف      
 قدمية يف وضع أفقي وأخرى  العمل استخدم الفنان قطعيت جريدة     يف يسار , باقي القصاصات األخرى  

 . ها األفقي يف األعلى قطعة ورق بيضاء متصلة إىل األسفل يقطع ذلك االتصال اجلريدة بقطع,سيأر
استخدم الفنان  , وأخرى بيضاء أفقية  , ىل جانبها قطعة رمادية   إو, يف اجلهة املقابلة قطعيت ورق سوداء     

 .أقالم التلوين يف عمل خطوط كخلفية للعمل لربط العناصر على سطح العمل
 التـابع لالجتـاه التكعـييب       collage)(   من ناحية التقنية فقد استخدم الفنان أسلوب اللصق         

نه قدمي وهذا مـا     أاليت تعطي العمل  إحياء على       ,واستخدم الورق امللون وقصاصات اجلرائد القدمية     
كما أضاف خطوط خارجيـة يف خلفيـة        ,  يف لوا  نان باستخدامه ألوان قصاصات باهتة    قصده الف 

 . على السطح وربطها مع بعضها البعضةالعمل جلمع العناصر املتناثر
 الفنان يف تقسيم السطح إىل أربعة أجزاء أفقية تردديـة يتـرك             عىنكلية  أما بالنسبة للعالقات الش   

تلعب اخلطوط املستخدمة دوراً هاماً يف ربط       . والثالثة شبه خالية من العناصر ويشغل الباقي      , األوىل
خـذوا  أواألصفر االكر واألسود واألبيض     , كما أن األلوان املنتخبة من األزرق     ,العناصر مع بعضها  

 .والباهتة من حيث اللونصفت القدم 
وهي قراءة الـصحف    ,  املواضيع اليت ينشغل ا الناس     ىحدإاملوضوع اجتماعي عرب فيه الفنان عن       

م الرأي العام  فيصور الفنان قطع اجلريدة والطاولة  وما عليها            , احمللية وما يدور فيها من أحداث     
لعمل من حيث األلوان املنتقاة للـورق       ويوحي الفنان إىل قدم ا    , بشكل جتريدي وبأسلوب التكعيبية   

 .  منذ زمن بعيدوكأا ذكرى تارخيية انتهت, املستخدم
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 )٥١ (شكل 
 :Pablo Picassoبابلو  بيكاسو 
 .ةوجريد, طاولة
 . أقالم تلوين- جرائد-ورق ملون

 سم٤٦،٧× ٦٢،٥
 م١٩١٣
Fabre Josep )   ١٩٩٠( 
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 )٥٢(شكل  ) ٢(عمل رقم 
 :Pablo Picassoبابلو  بيكاسو / اسم الفنان 
 .الصورة الساكتة /اسم العمل

 م١٩٣٧/ تاريخ اإلنتاج 
  كرتون ألوان زيتية-خشب/ الوسائط 

 بدون/  مقاس العمل 

 : التحليل
آلـة  , جمسم للزجاجة , ويتكون العمل من ثالث عناصر    , يصور الفنان عمله على مساحة مستطيلة     

يقع العمل على مساحة مغطاة بقماش الكـانفس مدهونـة بـألوان            , يروجه كاريكاتو , موسيقية
, تبدوا العناصر الثالثة مفرغة مكشوف مـا بداخلـها        . وعليها قطعة لوح مثبتة بعصا خشبية     ,زيتية

خيتلف , )األصفر املائل إىل البين   (ترتبط ألوان اخللفية وألوان العناصر على السطح وتأخذ لون القدم           
 .فة فيأخذ اللون الرمادياللوح اخللفي املضا

 
باخلامات جاهزة الـصنع     )ثالثي األبعاد (اليت اتبعها الفنان يف هذا العمل تقنية التصوير اسم          التقنية  
 جتميعي بقطع اخلشب واأللوان الزيتية      ويعد ذلك العمل عمالً   ,  الصيغ التصويرية والنحتية   بنيفجمع  

م الفنان ألوان التكعيبية اليت متتـاز بالتقـشف         استخد, يسم الزجاج اوقطع جريدة ألصقت على     
 ).قلة األلوان يف العمل التصويري( اللوين 

 
تقـع تلـك   , أما بالنسبة للعالقات الشكلية فيصف الفنان العناصر الثالث يف خط واحـد أفقـي           

يستقر خلف العناصر لوح خمتلـف      . مع اختالف األطوال يف العناصر    , األشكال يف متصف العمل   
 أسفل فيمتد إىل اية العمل ويثبت ذلك اللوح بعصا مستقيمة تستقر يف             لما عدى األسف  األضالع  

 .جزء منها صبغ بالون الرمادي حىت يتماشى مع روح العمل, العمل قبل النهاية
 

فيـصور  , وهو ما صوره بيكاسو عدة مرات وخبامـات خمتلفـة         , املوضع اجتماعي ويتعلق باتمع   
 فيصور لنا الفنان مشهداً مألوفاً    ,  املشاهدة ءثناأيقى وتشرب مشروب    شخصية بشرية تستمع للموس   

الشبيه , تتجرد فيه الشخوص واآلالت املستخدمة باإلضافة إىل نوع املوسيقى الصادرة من هذه اآللة            
 . ومستمعيها , وكأنه يسخر من املوسيقى ومن آالا , بالة الكمان
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  )٥٢(شكل 
 :Pablo Picassoبابلو  بيكاسو 

 .الصورة الساكتة
 م١٩٣٧

  كرتون ألوان زيتية-خشب
Fabre Josep )   ١٩٩٠( 
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Jasper Johns:
جاسرب جونز من الفنانني الذي كان هلم دور حاسم يف مرحلة تعد فاصلة يف تاريخ التـصوير                 يعد     

 Newائيـة اجلديـدة    موضوعات حتت أمساء خمتلفة مثـل الداد أنتج أن مما ترتب عليه األمريكي
Dadaism  األوىل أو البوب First Pop .  يعترب عمل الفنان )  م٢٠٠١(وتذكر رمي كامل

ــي  ــان   Jasper Johnsاألمريك ــل الفن ــبري لعم ــد ك ــشااً إىل ح  Robert م
Rauschenberg              فقد توصل إىل مشاكل شبيهة يف نفس الوقت، ولكن بطريقة خمتلفة، فقـد ،

 فقد أضـاف الفنـان      اللوين، بالرغم من اهتمامه الشديد باألشياء الواقعية      استمر يف تصوير املفهوم     
والتقنيات اليت متيز ا التـصوير       بني القيم التقليدية     ه كجمع ه أعمال إىلجاسرب بعض املالمح النادرة     

رتب عليه إلغاء التفرقة بـني الفـن        تمما  , مع بني ااالت الفنية املختلفة    جت جديدة   اتوبني اكتشاف 
 .فاكتسبت أعماله طابعاً حيوياً, شياء احلياة اليوميةوأ

ويعد استخدام الوسائط التشكيلية املبتكرة على سطح اللوحة من أهم املميزات اليت انفرد ا الفنان               
 وخاصة االسـتهالكية    األحيانجاسرب فاستخدامه احلر للمواد واخلامات اجلاهزة واملصنعة يف بعض          

 فكان  , سطح لوحاته جعلته يف مستوى أكثر تعقيداً       إىل أضافهااليومية واليت   منها واملألوفة يف احلياة     
 األشياء إىل باإلضافةهذا  ,  مثالً األثاث أعماله كحطام    إىل األشياء يضيف بعض    األحيانيف كثري من    

 ...املرتلية كأكواب القهوة ومشاعات املالبس
نيات متعددة مثل التثبيت احلـراري       يف أعماله تق    استخدم ن جاسرب جونز  أ)م١٩٩٦( يذكر عثمان   

 املختلفـة   األعمـاق ال ملوضوعاته املألوفة والكـشف عـن        ذالبتاالذي أكد فيه على االستواء أو       
والطبقات املرئية اليت تساعد على إضفاء الطابع الفردي على أعماله وتشمل تلك التقنيـة خلـط                

 . الراتنجأو بشمع النحل املصهور األصباغ
 واندماجها مع املـزيج     األقمشة يستخدم قصاصات الورق أو بعض       أنميكن جلونز   ويف هذه املرحلة    

مما يعطي درجة من الشفافية تساعد املشاهد على        , ىخرأمث يلي ذلك إمكانية إضافة طبقة       , وجتفيفها
ومن األفضل إضافة الوسيط اجلالتيين الـذي       ,مراحل تنفيذ العمل   يرى بشكل مباشر العديد من       أن

"  وخاصـة  األعمـال  املزيـد مـن      األسلوب جونز ذا    أنتج ,ة بواسطة نصل سكني   يثبت باحلرار 
 .الكثيفة اليت كان يستمتع ا" اإلسباستو

 ة الزيتية النقيلأللوانومن مث ازداد استخدامه , شتهر به يف ذلك الوقت  ااستخدم جونز البالستك و     
 إىل تطور امللمـس ليعـود ثانيـاً         مث بدأ يتخلى عن   , من خالل سطح اللوحة املزدحم واملعد بعناية      
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 النحت الذي بـدأه باملعـدن القابـل         إىلكما اجته جونز    ,  بطريقة غري ملونة تقريباً    )يثوجرافالل(
 .داله بالورق اعدبللتشكيل مث است

ينتقي الباحث جمموعة من أعمال الفنان جاسرب حونز تتضمن يف حمتواها تقنيات خمتلفة من حيـث                
 الفنان الـصيغة التـصويرية      استخدام العمل ويظهر ويشيع يف      إلنتاجملستخدمة  التنفيذ والوسائط ا  

نـصف  ( العمل الفين مستخدماً العناصر اآلدمية       يطار إ  وذلك داخل  أعمالهوالنحتية املتبعة يف جل     
مستخدماً يف  ,  غائرة يف أعلى العمل    إطاراتووضعها داخل   ) اجلسم البشري يسترخي على كرسي    

 الطباعة الكرافيكية واليت تظهر على شـكل حـروف          ةنيقت إىل باإلضافة خمتلفة   اًألوانباقي الشكل   
 من حيث   أعمالهغالباً ما يستخدم الفنان التكرار يف       ,  من الفنانني    ءهشتهر ا جونز عن قرنا    ا وأرقام

جمموعة من اخلطـوط  ) ٥٣(املضمون مع اختالف اخلامات املنفذ ا العمل فيظهر هذا العمل شكل        
مضيفاً إليهـا خامـات اسـتهالكية       , كون إىل أسلوب اخلداع البصري    يقرب ما   أاخلة بصرياً   املتد

ليخرج ذلك العمل من التقليدية إىل      , كإطار حول العمل  ,والسكاكني البالستكية , كاملالعق والشوك 
 ) in the studioيف األستوديو ( جونز  بني جمالني خمتلفني يف عمل حتت عنوان  جيمع  .احلداثة

 جمهزة من البالستك  يف جـزء مـن          أاغلب الظن   أاستخدام تشكيل حنيت ليد بشريه جمسمة       قد  ل
 ة مس أصبحت اإ حىت   ة البشري األيديخر من العمل يظهر يف أعمال جوز        آالعمل ومرسومة يف جزء     

  .ت فيها أعماله متيز
صور املطبوعة  ال ك ر بأسلوب التجميع حيث مجع بني اخلامات جاهزة الصنع        )جاسب( اهتمامالحظ  ي

 الفنان استخدم النفايات املتواجدة يف البيئة وأعاد صياغتها على صورة عمـل   أن ويظهر   ,اللوحةيف  
 يف الفـن    األشياء يف االعتبار بقيمتها اجلمالية وإلغاء الفرق بني         األخذ مع   , اللوحة يطارإفين داخل   
 وأضـاف  الفنان استخدم    أنكما يالحظ   , كسب العمل طابعاً حيوياً   أمما  ,  يف احلياة اليومية   واألشياء

 الزيتية والذي قام بتوزيع بفرشاة عريضة مع ترك اللون يـسيل يف             األلواناخلامات التقليدية وهي    
بذلك متكن جـونز    , مقطع أفقي   مقطع رأسي و   قسمني   إىل العمل   وينقسم,  بأسلوب جتريدي    ءجز

 إلبداعاتـه  املثرية   باألشياء تنبع من انفعال الفنان      من املزج بني الفن واحلياة اليومية يف عالقة تبادلية        
وقد اختلفت العناصر واخلامات اليت وزعها جونز حبيث يتفاعل كل          , ة مجالية  فني لاأشك إىلوحتويلها  

تناسق وجتانس للتركيب الداخلي ليكتسب العمل بذلك مجاليـات          وتكمله يف    خراالجزء منها مع    
    .من الفرادة خاصة متيزه وتعطيه نوعاً إنشائية
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 )٥٣( شكل                                                      
 ) in the studio يف االستديو(  Jasper Johnsجاسرب جونز                    

  اكريليك ألوانمواد بالستيكية , مواد خمتلفة                             
                                      ٤ x٤٨ xسم٧٢  

  م ١٩٨٢                                                  
 )م١٩٩٦(عثمان 
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  )٥٤(شكل  ) ٣(عمل رقم 
 Jasper Johnsجاسرب جونز / اسم الفنان 
 Fool housبيت األمحق   /اسم العمل

 م    ١٩٦٢/ تاريخ اإلنتاج 
  ليك على توالياكر ألوان, مواد خمتلفة جاهزة الصنع/ الوسائط 

  سم٩١,٤ × ١٨٢،٩/  مقاس العمل 

 : التحليل
 أي على شكل رأسي ويتوسطها إىل األعلى مكنـسة يدويـة يف             ةيقع العمل على مساحة مستطيلي    

وتشغل ثلثي املساحة للعمل أما ما بقي يف األسفل فقد شـغل بإطـارين خـشبيني                , وضع مستقيم 
والثـاين جبانبـه    ,  وبتحديد يسار العمل يف الزاوية متاماً      صغريين األول على وجهه مغطى بالكانفس     

 يستخدم للشاي يتـدىل خـارج     اًوبينهما فراغ نسيب ويف اجلهة اليمىن قبل الزاوية علق الفنان كأس          
 يف العمل وأشار إليها بسهم      ودةكما استخدم الفنان عبارات للدالة على األشياء املوج       ,  اللوحة إطار

 وان الزيتية املائلة إىل االزرقاق    ما من ناحية األلوان فقد استخدم الفنان األل       أ, مرسوم بطريقة عفوية    
ون للخامة املـستخدمة  لوالرمادية مضافاً إليها اللون األبيض و ترك مساحات لونية دون تغطيتها بال       

 .كما نشهدها يف أجزاء من املكنسة 
 التصوير بطريقة غري تقليدية حيث تظهر       من ناحية التقنية املتبعة يف العمل فقد استخدم الفنان تقنية         

ريقة على العمل من األعلى إىل األسفل واستخدم الفرشاة بطريقة فيها نـوع مـن               أاأللوان وكأا   
 والقسم الثاين مـن     ,الداكنة من   ءالعشوائية والعبثية ونالحظ كمية اللون يف اجلهة اليمىن فيها شي         

سود وعلى شكل   أت بلون   أما الكتابة فكتب  , ألبيض  اليت تفصلها عصى املكنسة قد استخدم اللون ا       
 الصنع قام الفنان بتوزيعها بشكل ترتاح لـه         ةاملضافة على السطح كلها أشياء جاهز     العناصر  .غائر
 تفـصل أما بالنسبة للعالقات الشكلية فعين الفنان يف تقسيم السطح إىل نصفني متـساويني               .العني

 وتتحدد بنهايـة املكنـسة      ٣:١زء األفقي فقد قسم بنسبة       بينما اجل  .١:١بينهما املكنسة الطولية    
أما اجلزء السفلي األخري قسمه الفنـان إىل        , فنالحظها يف األشياء اسمة ونالحظها يف توزيع اللون       

 .لكأس اثالثة أجزاء بالتساوي تقريباً بني اإلطارين و
 ونالحظ ذلك يف الوسـائط  اًييدور مضمون العمل على فئة من الناس وهم احلمقى شبه املعاقني ذهن      

واخلامات اتمعة على سطح العمل باإلضافة إىل األسلوب يف توزيع اللون والطريقة اليت يـستخدم       
  . كما فيها نوع من العنف واالضطراببال وعيا الفنان الفرشاة أشبه ما تكون 
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  )٥٤(شكل 
 )Fool housبيت األمحق   (Jasper Johnsجاسرب جونز                        
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 م  ١٩٦٢                                                 
www.arch.mcgill.ca 

 
                                        

 



 ١٥٣

  ) ٥٥(شكل ) ٥( عمل رقم 
 .Jasper Johnsجاسرب جونز   /اسم الفنان 
 .هدف بأربعة وجوه/  اسم العمل 

 م                         ١٩٥٥/ تاريخ اإلنتاج 
 .ألوان على توال,  استربويل, مواد خمتلفة/ الوسائط املستخدمة

  سم٩،٧×٧١ ×٧٥،٥/      مقاس العمل 

 :التحليل 
يقع العمل يف مساحة مستطيلة مقسمة إىل ثالثة أقسام األول من األسفل وميثل اجلزء األكرب مـن                   

ـ العمل وتقع على مساحة ملونة بلون امحر وعليها مساحات دائرية متبادلة ومتداخلة لونت ال              ون ل
بداخلـها  ) عمـق   (تعلوها مساحة مستطيلة مقسمة إىل أربعة أقسام إىل الداخل          , األزرق واألصفر 

أما اجلز الثالث فهو عبارة عن مـستطيل        , أشكال بالستيكية لوجه إنسان يتمثل يف األنف والشفاه       
مصمت ومسطح خيلو من التفاصيل ويفصل بني اجلزء العلوي والذي يليه مفصلني يسمح للجـزء               

 ) .ق وفتحغل( العلوي للتحرك 
  بالشمع مث أضيف إليها ألون     من ناحية التقنية فقد اتبع تقنية التصوير باأللوان الزيتية فصبغ األرضية          

زرق وجعل املركز للـدائرة      الدائرة باال  ءبد,  وعليها دوائر متداخلة ملونة باألزرق واألصفر      األمحر
نحت املتمثل يف األوجه األربعة وقد      استخدم الفنان تقنية ال   , بنفس اللون بسبب التبادل بني اللونني     

ووزعها يف أربعة خانات متساوية  إىل الداخل        , استخدم الفنان مادة بويل إستر املصبوبة على القالب       
 العلوي بـالون    ءلون اجلز , تعلوه مساحة طولية من اخلشب أيضاً     , سي خشيب أيفصل بينهم قاسم ر   

 .األصفر حىت ينسجم مع العمل ككل
 اجلزء األكرب عبارة    ٣:١نسبة وعالقتها بالشكل فقسم العمل إىل ثالثة أجزاء بنسبة          أما من ناحية ال   

اجلزء العلوي مقسم إىل قسمني     , )نقطة ارتكاز ( عن مربع تتخلله دوائر متبادلة تتالشى يف املنتصف         
أخذت , القسم األول مقسم إىل أربعة فجوات تتخللها أجزاء وجه متساوية          , ١:١متساويني بنسبة   

 .ك التقسيمات نفس اللون األصفر تل
يرتبط باإلنسان الذي ميثل    , يعرب الفنان يف هذا العمل عن موضوع اجتماعي وينتمي إىل البوب آرت           

تظهـر  . شهايحداث والتغريات اجلذرية يف احلياة اليت يع      ألهدف الرماية الذي يصوب إليه يف ظل ا       
, يرمز من خالهلا إىل االنقياد األعمى     ,  ال ترى  وكأا معصوبة العينني  , الوجوه املستترة أعلى  اهلدف    
 .    ال حول هلا وال قوةوأا مستهدف يف أي وقت 



 ١٥٤

  
 )٥٥( شكل

  Jasper Johnsجاسرب جونز 
 هدف بأربعة وجوه

 ألوان على توال, بويل استر, مواد خمتلفة
  سم٩،٧×٧١ ×٧٥،٥

 م١٩٥٥
 )م٢٠٠١(ريم آامل
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  ) ٥٦(شكل  ) ٤(عمل رقم 
  Jasper Johnsجاسرب جونز  /  لفناناسم ا

 ) بدون عنوان/ ( اسم العمل 
  م                         ١٩٦٤/   تاريخ اإلنتاج 

 بالستك ألوان أكريليك , طباعة جرافيكية , مواد خمتلفة/    الوسائط اخلامات 
  سم٢٤ ×١٥٣  ×٢١٦/  مقاس العمل 

 :التحليل
سية يعلو العمل إىل جهة اليمني كرسي عليه بقايا إنسان متمثلة           أ ر يقع العمل على مساحة مستطيلة      

منكس إىل األسفل واية الكرسي يكون منتصف العمل الذي يقسمه إىل نصفني ويف              يف القدم كاملة  
 ورمـادي   ,سـود أاية العمل أي يف الثلث األخري من العمل يبدأ خط أفقي مكون من ثالثة ألوان                

 مـن   ت دائريـة صـنع    ةل هذا اخلط عصى بعرض اخلط مسنودة بكـر         وقبل النهاية يفص   ,بيضأو
يف احلالة العرضية يقسم العمل إىل ثالثة أجزاء نصف كامل من جهة اليسار لونت بالبين               . البالستك

 هوالثلث األخري الرأسـي تتناصـف     , ويشترك هذا اللون يف اجلهة الثانية     , القامت يتخللها لون رمادي   
تشترك الطباعة املتمثلة يف احلروف     . أزرق,  أصفر ,لوان األساسية أمحر  ثالث مستطيالت لونت باأل   

 .الغائرة يف اللون البين
أما من ناحية التقنية املتبعة يف العمل فقد استخدم الفنان تقنية التصوير فظهرت األلـوان وكأـا                 

نه استخدم فرشاة عريضة غطى بعض املساحات على بعـض ويف أسـفل العمـل               أ كما   ,عشوائية
 اجلسم والكرسي   ةصور بقي , لسحب اللون إلظهار التأثري الناتج عنه       ) املقوىاجللد  (استخدم الفنان   

يقسم العمل من حيث التلوين إىل نـصفني مـن الفـاتح            , بطريقة واقعية من حيث الشكل واللون     
 .ة ثالث مستطيالت لونت باأللوان األساسيكما أضيفت,مادي احملايد يتخللهم اللون الر,والداكن

أما بالنسبة للعالقات التشكيلية فقد مجع الفنان بني الصياغات التصويرية والنحتية داخـل العمـل                
,  تبدأ من اجلهة اليسار بالكرسي املـستقر يف األعلـى   ١:١فقسم الفنان السطح إىل نصفني بنسبة   

ملنكس عـن   والكرسي ا ,  ، خيرج جزء قليل من بقايا اجلسم         ١:٣بينما اجلزء األفقي فقسم بنسبة      
 . من حجم العمل٦:١وميثل نسبة , إطار اللوحة

 قد تؤدي به إىل     اجأةيدور مضمون العمل على اإلنسان البشري وما يعترضه يف حياته من تقلبات مف            
فنالحظ يف الشكل السقوط املباشر من أعلى العمل إىل األسفل ويبـدو فيهـا              ,  واالنتهاء ةالتهلك

 . زن والكآبة الشيء الكثري احلهذا املشهد بألوان فيها من عرب الفنان عن . اإلنسان متهالك 
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  )٥٦(شكل 
 G. Gohnsجاسرب جونز 

 بالستك ألوان أكريليك, طباعة جرافيكية , مواد خمتلفة
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Robert Rauschenberg:
جنليزيـة  إ خمتلطة   أصولم ينحدر من    ١٩٢٥ ولد يف مدينة آرثر يف تكساس عام         أمريكيهو فنان      

ارتبط اسم الفنان بالتجديد املستمر ويـذكر عبـد احلميـد           ,كنيته   اكتسب   األملانيةوعن  , أملانية
 خاصة  أمريكيةمسينات والستينات وشهدت مالمح ضة فنية        يف اخل  اً فني أمريكا تض) م٢٠٠١(

 كتيـار فـين   األمريكي) البوب آرت(وبرزت مدرسة , ترافقت مع ضة اقتصادية وصناعية عارمة     
قاد هذا التيار كل من روبرت       .يستفيد من تطور تقنية الطباعة والتسويق     , اإلعالنمفتوح على فن    

 ....ولوك واندي وارول وجاسرب جونز روشنربج ورودي ليشتنشتني وجاكسون ب
 األمريكيانفرد روشنربج بأسلوبية اخلاصة وحيوية طاغية جعلت بعض النقاد يقارنون موقعه يف الفن        

 . والت وايتمان يف الثمانينات من القرن التاسع عشراألمريكيمبوقع الشاعر 
 ى شعر بعدم رض   أنعة بعد    استخدام الوسائط املتنو   إىلاجته   روشنربج   أن) م١٩٩٦(ويذكر عثمان   

فقام بتحدي طابع خاص مييزه عن غريه وينفرد بـه مـستخدماً            , لألصباغاخلواص امللونة واحلسية    
فأقدم على  ,  غري التعبريية لتتميز أعماله بعدم التجانس      غراضألوااإلحياءات ذات اللمسات التعبريية     

لفين الذي يسيطر مثالية التجريديـة       غري مألوف وسط اال ا     أسلوب يف   األشياء جمموعة من    إنتاج
 ليضيف بعض املالمح اجلديدة من الدعابـة وحـضور          ؛ يف ذلك الوقت   سائدةالتعبريية اليت كانت    

 .البديهية والسخرية يف إنتاج الفنون املرئية رغم درايته التامة بالتقاليد والقيم والتقنيات الفنية
س من التقنيات واملواد املختلفة اليت اسـتخدم         باستغالل مدى كبري وغري متجان     فقد قام روشنربج    

فكان  يف كثري من األحيـان جبمـع بـني           ,  املألوفة يف بيئته وبشكل غري مألوف      األشياءفيها بعض   
 .التكوينات الغريبة على سطح القماش

لقد استخدم الفنان يف أعماله األوىل جمـاالً متغـايراً مـن التقنيـات         ) م٢٠٠١(ذكر رمي كامل     ت
التـصوير  " أنتج الفنان سلسلة من األعمال الضخمة، اليت أطلق عليها           ١٩٥٣ت، ففي عام    واخلاما

، وأضاف إليها جمموعة من األشياء املأخوذة مـن البيئـة،   "Combine Paintingاملركب  
 اليت  Frottageكما نفذ جمموعة من األعمال بتقنية مرتبطة بتقنية         . موحداً إياها مع سطح لوحته    

، منفذاً إياها من خالل طباعة الشاشة "Transfer- Drawingالرسم املنقول "أطلق عليها  
 . بطريقة االستنسلSilk Screenاحلريرية 

 تقليدية للمواد املستخدمة    أولويات رافضاً حتديد    األشياءمن  بالعديد   التمسك   إىل أسلوبهتوصل يف   
وغالباً ما تركـز يف نقطـة تركيـز           الغريبة املرتبة األوىل   األشياءلذلك احتلت    ,يف الفنون اجلميلة  

مركـب حيـث    عمل  م  ١٩٥٥الذي نفذه روشنربج عام     ) ٥٧( ونرى يف العمل شكل     . املشاهد



 ١٥٨

فنرى يف العمل أن معظم العمـل        النسجية   شكالألااستخدم فيه الفنان الصياغات التصويرية مع       
 ويالحـظ , لعمل  مركب من النسيج الثقيل مرسوم عليه زخارف على شكل مربع تستحوذ ثلثي ا            

 وقيمتها اجلمالية اخلاصـة  األساسيةعلى صفاا  بذلك  جاهزة الصنع حمافظاًلألشياءاستخدام الفنان  
 . أي تأثريات عليها مستفيداً بدالالا الرمزية خلدمة مضمون العمل إضافةا دون 

ت الفرشـاة   أما عن أسلوب الفنان يف هذه الفترة، فقد متيز بـضربا          ) م٢٠٠١( وتضيف رمي كامل  
 أمثـال    والذين يعدون رواد احلركة التجريدية التعبرييـة         احلرة، املشاة ألسلوب مصوري الفعل    

Willem De kooningو Jackson Pollock و Franz Kline  ولكنه بـدأ يف ،
جتميل لوحاته مبجموعة من خرق األقمشة البالية، واملستنسخات، وأجزاء من مسلسالت الرسـوم             

ضافتها بتقنية التركيب   إأضاف إليها الطالء، وعناصر أخرى من اخلامات املهملة اليت مت           اهلزلية اليت   
وكان استخدامه املكثف لتلك اخلامات ذات القيم اجلمالية الثانوية، نوعاً من           . Collageواللصق  

التحدي لتلك الفروق اليت احتوت عليها العالقة بني مكان الفن اجلميل للشيء الفـين التقليـدي،              
 .واخلامات املأخوذة من أكوام اخلردة الناجتة عن نشاط املدينة ورفضها هلا

وسـائط  فيـه    استخدم   والذي م١٩٨٦ عام   أنتجه الذي   )لكليشة الراقصة ( وقد أجنز عمل مساه    
 اللونيـة كـألوان     األصباغضيفاً عليها بعض    متعددة يف العمل الواحد من خامات جاهزة الصنع م        

مة للصدى ونالحظ استخدامه لقطعة آنية      اوئح احلديدة وقطع األملنيوم املق     مستخدماً الصفا  يكاالكل
 عليها حىت يتمكن    إضافة كما هي دون     ت استخدم األملنيومة يف املطبخ مصنوعة من      ممرتلية مستخد 

        .   من ارتباط املشهد املرئي باحلقيقة اليومية
م والذي يستخدم فيهـا الفنـان       ١٩٨٨عام  كما يستخدم الفنان يف العمل املسمى حبرية املنتج يف          

فقد استخدم يف هذا العمل مـادة       , سمة واملتساوية مع السطح نوعاً ما     االوسائط التشكيلية غري    
 أكريليـك   ألوانفيشركها الفنان مع    , ة من احلرارة  ناملينا اليت تستخدم مع املعادن وحتت درجة معي       

تخدام الوسائط التشكيلية باحثاً عـن التـشويق     التنوع يف اس   إىلروبرت  يسعى  , على سطح معدين  
  .دف التنويع وإثراء الفن التشكيلي, واجلديد

اليت نفذها  " Monogramعالمة املونوغرام   "ومن أشهر أعماله املركبة اليت أبرزت هذا االجتاه،         
 وكان مكوا الرئيس، ماعز حمنط يلتف حول خصره إطار عجلة           ١٩٥٩،  ١٩٥٥فيما بني عامي      

، الذي ميكن رؤيته يف العديد مـن  Robert Rauschenbergسيارة املطاط املفضل لدى ال
 حد العالمات البارزة يف الفن احلديث الذي      أاستحق هذا الفنان أن يكون       ). ٥٨(أعماله انظر شكل  

  .ه مذهلةني متغريات جديدة بقفزه فإليهأضاف 
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 )٥٧(شكل 

 مركبتصوير  Robert Rauschenbergروبرت روشنربج 
 خشب, حمنطات, ألوان على توال, مواد متنوعة

  نيويورك)م١٩٥٥(  
arted.osu.edu 
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 )٥٨(شكل
 Robert Rauschenbergروبرت روشنربج 
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 ) ٥٩( شكل  ) ٦(عمل رقم 
 Robert Rauschenbergرت روشنربج روب/ اسم الفنان 

 تصوير مركب/  العمل ماس
 م ١٩٥٩/ تاريخ اإلنتاج

 خشب , حمنطات, ألوان على توال, مواد متنوعة/  الوسائط واخلامات 
 بدون/ مقاس العمل 

 :التحليل 
شـكال الطبيعيـة     أليه الصياغات التصويرية مـع ا      مستخدماً ف  مربع  صور الفنان العمل يف شكل      

,  فاحتاً جناحية مثبتاً علـى قاعـدة       اصيقع يف أسفل العمل أي الثلث األخري منه طائراً حمنط         , احملنطة
كما استخدم الفنان األلوان القامتة من       , ان منتفخاً ويتدىل يف اية العمل حبل مربوط يف ايته كيس        

الفرشاة العريـضة   ضل الفنان استخدام    ف, باأللوانمستخدماً أوراق اجلرائد املغطاة     , البين ودرجاته 
كما تبدوا األلوان منسكبة علـى      , ثر اللون أباإلضافة إىل استخدام قطعة القماش ملسح اللون وترك         

 .العمل وترك اللون بطبيعته دون التدخل 
أما من ناحية التقنية املتبعة من قبل الفنان يف العمل فقد استخدم تقنية التصوير مضافاً إليها بعـض                  

 يالحظ على الفنان عشوائيته املقـصودة يف اللـون          ,رق املطبوع واحملنطات  اخلامات األخرى كالو  
كمـا أن هنـاك     , فتبدوا تلك األلوان وكأا متسخة نتيجة تراكمها على بعضها البعض وهي طرية           

طار حيدده  إال يوجد للعمل    ). سيولة اللون (بعض ضربات الفرشاة املليئة باللون وتركها على حاهلا         
 .طار اللوحة وتشترك معهااك خامات خرجت عن إ بل إن هن؛وحيصره

بالنسبة للعالقات الشكلية فقد قسم الفنان العمل بنسب متوازنة فمن االجتاه الرأسـي إىل ثـالث                
 يقع اجلز األكرب يف األعلى والثاين       ٢:١ومن الناحية األفقية بنسبة     ,  حيددها بالون  ٣:١أجزاء بنسبة   

يشكل الطري مركز اإلشـعاع والـشيء       ,  يفرش ذراعيه أفقياً   يستقر يف منصفه الطائر احملنط الذي     
 . وذلك يعود للحجم والربوز الذي يشكله على سطح العمل ؛امللفت للبصر يف اللوحة

ويتمثل ذلك يف الصقر املوجه للهدف املطلوب       ,يدور مضمون العمل على االنقضاض على الفريسة        
خذ من لوا القامت الـذي يـوحي        أية خشنة   خيرج ذلك الطائر من وراء خلفية ذات مالمس إيهام        

استطاع الفنان أن يصور املشهد خبربته وحذاقته الفنية الذي تعكـس إبداعـه وفنـه يف                , بالكآبة
تقليدية وتوظيفها مع بعضها يف عمل واحد برغم من غرابتها واخـتالف            الاستخدامه للوسائط غري    

  .      خاماا 
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  )٥٩( شكل                                             

   تصوير مركبRaushenberg Robertروبرت روشنربج 
 خشب, حمنطات, ألوان على توال, مواد متنوعة

 م١٩٦٠ نيويورك                      
                    جملة التشكيلي الكويتية

 
 
 
 
 
 
 



 ١٦٣

:א
والذي اسـتطاع تـدعيم     , يليني يف الساحة العربية   برز الفنانني التشك  أحد  أمحد نوار أ   الفنان   يعد   

 . مميزاً لنشاطه التشكيليأساساًمكانه يف الفنون التشكيلية الرتباطه بالنظرية التجريبية اليت كونت له 
 إحيـاء وما حيمله هذا املثلث من      ) الدلتا( على املثلث     تنوعه الرمزي    ومنذ بداياته اليت انطلق منها يف     

 ضـلعاً  يكـون    أنيه رغم صعوبته التشكيلية يف اللوحة الفنية حىت استطاع          مكنه من السيطرة عل   
    .  يف مثلث النهضة البصرية أساسيا

الذي نفـذه   ) يوم احلساب ( من مشروع خترجه     لإلبصار جلياًًنوار    فن بدأ)" م٢٠٠١( يذكر معال   
 .)سيـستينا  (ةبق اليت تغطي    بالقلم الرصاص على مساحة ثالثني متراً مربعاً حماكياً رائعة مايكل اجنلو          

فتحة علـى الـذات البـشرية       ن من الدمار الشامل بنظرة م     اإلنسان إلنقاذ بدعوته املعروفة    وانتهت
 ٨٧ص " الغامضة وشكوكها اليت تثري طالئع املبدعنيوإرادا

 لغزوهـا  ة لوحات ختتص بالفضاء واالنتصارات اليت حققتها البشرية نتيج        أنتجويف اال التصويري    
 واحلس الشرقي اليت ينتمـي  األداء امتازت بالتقنية يف  القمرإىل األرضالفضاء وانتقاهلا من كوكب   

  .إىل ذروتهفظهرت بتكوينات متوازنة جبانب الفكر املتطور الذي وصل , إليه
 التشكيلية  األساليب الوسائط التشكيلية بعد مروره يف رحلته الفنية مبجموعة من           إىل نظرهوجه نوار   

 . رائعةأعمالً فيها أبدع اليت سبانياأوخاصة يف  اكتسبها من رحالته خارج البالد اليت
عمال على طريقة الدادا وذلك عن طريق جتميعه نفايات احلديد والشظايا الصدئة مـن              أ الفنان   ألّف

ـ  إىلفيحمل تلك املهمالت    ,  املعارك لتقدمي دراما تعبريية ختتلف عن الدور القتايل هلا         أدوات ر  عناص
 .تشكيلية حتمل يف طياا مجال اخلامة بعد ترتيبها

جته الفنان إىل جتارب رائدة يف استخدام الشكل اسم واإلضاءة واحلركة واملؤثرات الصوتية اليت              ا
 . يف استخدامه للوسائط لتعرب عن رسوخ املفهوم الذي يبتغيه         إبداعاتهفجاءت  , صاغها خبربته اخلاصة  

 يتخطى يف أعماله البعد املنظوري الذي حيصر الرؤية يف حيز مكـاين             أنه)"م١٩٩٦(ويضيف عثمان   
 بعداً رابعاً من خالل استخدامه للمرايا اليت تعكس صورة املشاهد فيـصبح عنـصراً               ليضيفحمدد  

  .١٤٩ص " إجيابياً داخل العمل
لف مـا   الثنائيات العضوية واهلندسية دف تفجري احلس الدرامي ليؤ       وظف الفنان يف أعماله بني      

طبـاق  أل با هة املثلث واملربع وما ينتج عنهما من مساحات شبي         جدلياً ذا حبكة فنية مستخدماً     اًحوار
 .النجمية اإلسالمية

 



 ١٦٤

 ) :٦٠( شكل ) ٧( عمل رقم
 أمحد نوار / اسم  الفنان 

 وجوه الفيوم / عنوان العمل 
 م٢٠٠٥/ تاريخ اإلنتاج 

 .ة الكترونيصفائح, ألوان اكريليك/ الوسائط واخلامات 
 .سم٣٠×٣٠ / مقاس العمل 

 :التحليل
ويقع الشكل  , ني داخل العمل على زاوية مخسة وأربع      يقع العمل على شكل مربع ويظهر الرسم         

يعلو مقدمة العمل رأس امرأة مقتبسة من اللوحات املعروفـة          ,  املربع على شكل مثلث    قي منتصف 
 جنـوب   –ين امليالدي واليت عثر عليها يف هـوارة         لوجوه الفيوم واليت رمست يف القرن األول والثا       

 وأعاد الفنان صياغة الوجه مـضيفاً عليهـا         ليسم الوجه كما يبدوا للوجه األص     ر, غرب القاهرة 
ـ                 هعناصر جديدة تتماشى مع روح العصر بإضافته صفائح الكترونية على شكل قطر مائل خترج من

لوان صرحية وواضحة مابني األزرق والرمـادي       ظهرت األ . أسالك كهربائية تصل إىل اية الزاوية     
 . وصغريةةواألمحر مقسمة على شكل مثلثات كبري

تبـع أسـلوب    او,  من ناحية التقنية فقد استخدم الفنان تفنيه التصوير احلديث بطريقة غري تقليدية           
, فظهرت األلوان ناصعة وعلى شكل مساحات لونيـة       )  الشرائح االلكترونية  قأي إلصا ( ,الكوالج

يهيمن اللون األزرق على املساحة األكرب من العمل من حيث التلوين وتتقاسم األلوان األخـرى               ف
أضاف الفنان قطعة كبرية من شرحية ترانزستور الكتروين وأسالك موصـلة           . األجزاء الباقية للعمل  

  من التجسيم واالرتفاع عـن     اًللكهرباء تقطع العمل بشكل مائل يتماشى مع اللوحة وتعطيها نوع         
بالنسبة للعالقات الشكلية فيقسم الفنان العمل إىل نصفني من حيث اللون فيحتـل             . سطح اللوحة 

ويسيطر الرمادي  , يشكل اللون الرمادي اجلزء األصغر     , ٢:١اللون األزرق النصف العلوي بنسبة      
, ية العمـل   وحيتل اجلزء األمحر املساحة األصغر يف ا       ٢:١ من األول اجلزء الثاين بنسبة       ةاألشد قتام 

 للعمل ككـل    ٣:١تقع شرحية الترانزستور يف منتصف العمل آخذة يف الرتول لألسفل ومتثل نسبة             
يدور مضمون العمل على حقبة تارخيية تعود إىل القرون السابقة ومتثل حضارة عاشت منـذ                .تقريباً
رمزيـة التعبرييـة    غتها تارخيياً بشكل جيمع بني ال     اوجه وأعاد صي  األ أخذ الفنان تلك     .الف السنني آ

معلناً أن نشأة   , اليها عناصر حياتية حديثة من نفايات احلضارة وعصر التكنولوجي        إواملستقبلية مضافاً   
 .     وأا قابلة للعيش يف أي عصر وأي وقت ,  تلك الوجوه من مصر التاريخ واحلضارة
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  )٦٠(شكل  

 أمحد نوار
 وجوه الفيوم

 ةصفائح الكتروني, اكريليكألوان  -خامات متنوعة 
 م٢٠٠٥

www.zamalekartgallery.com 
 
 
 
 



 ١٦٦

  ) :٦١(شكل  ) ٨(عمل رقم
 أمحد نوار / اسم  الفنان 

 روح احلضارة / عنوان العمل 
 م٢٠٠٥/ تاريخ اإلنتاج 

 .ة صفائح الكتروني خشب,ألوان اكريليك/ الوسائط واخلامات 
 .سم٧٠ ×٧٠/ مقاس العمل 

  :التحليل 
يغلب على العمل يف خلفيته اللون      , لفنان املربع ليصور عليه عمله املسمى روح احلضارة       يستخدم ا 

األسود وصور الفنان املشهد يف منتصف العمل بشبكة هندسية تتوسط العمل دهنت باللون األزرق              
ىل إختذ املقدمة للعمـل و    او) وجوه الفيوم   (يعلوها وجه امرأة من األثر املكتشف يف الفيوم املسمى          

 من تلك الطائرات الـيت تـشارك يف حـرب           ةيعلوها طائرة حربية مقاتل   , جانبها شرائح الكتروين  
ون ليضم ذلك املشهد التصوري علم مصر بألوانه الثالث ويبدوا أن أل          , االسترتاف وصاروخ حريب    

 . األسود قد أذيب و انتشر يف خلفية العمل 
حيث أضاف خامات جدية على سطح العمـل        , ةاتبع الفنان تقية التصوير و الكوالج بطريقة حديث       

باإلضـافة إىل   , اليت تربز عن مستوى السطح    , يالفين املتمثلة يف الشرائح الكترونية والشبة اهلندس      
 واخلامـات   اًجياد روح مشتركة بني اخلامات اليت تشكل بروز       إو استطاع الفنان    ,طابع بريدي صغري  

  .املسطحة حبيث ال يوجد نشاز بني اخلامات ككل
فقسم املربع  , عين الفنان بالنسبة للعالقات الشكلية املقسمة على سطح العمل بنسب ترتاح هلا العني            

قل منها  أإىل قسمني تدور دراما العمل يف اجلزء العلوي يرتكز يف مقدمتها رأس امرأة تعلوها وبنسبة                
 ويقع يف منـصف     ,ساوية اهلندسي ذات املربعات املت    هوتأخذ شب , طائرة حربية وكأا آتية من بعيد     

 .كما أن علم مصر يشكل نسبة النصف يف العمل الفين وحيتضنه, العمل لشد الرؤية إليها
 العمل فهو عمل اجتماعي تدور فحواه حول روح احلضارة العريقة الـيت              يف أما بالنسبة للمضمون  

ر للحضارة املاضـية    عاشتها مصر جبميع جوانبها العلمية والسياسة فتمثل تلك الفتاة التاريخ الزاه          
كترونيـة عـصر التقـدم      ها مصر ومتثل تلك الشرائح اال     توتشكل تلك الطائرة املعارك اليت خاض     

 .يبدوا املشهد وكأنه صور ليالً داللة على املعارك املستمرة بني احلضارات املتتالية, العلمي
اليت ,  يف مجيع النواحي   ردها فيسرد لنا الفنان قصة رمزية جتسد روح احلضارة املصرية الباقية يف االز           

 .استطاع الفنان رمسها بروح العصر احلديث
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 )٦١( شكل 
 أمحد نوار

 روح احلضارة
 .ة صفائح الكتروني خشب,ألوان اكريليك/ الوسائط واخلامات 

 .سم٧٠×٧٠/ مقاس العمل 
 م٢٠٠٥

www.zamalekartgallery.c 
 

 



 ١٦٨

 :א
مكوناً بصمات فنيـة    ) ديروط(م يف قلب الصعيد املصري      ١٩٤١ الفنان فرغلي عبد احلفيظ      ولد   

 مـن الفنـانني يف دول       أقرانهتفرد ومتيز بني    اليت   بل العربية    ةدامغة يف جتسيد احلركة الفنية املعاصر     
ه قضية الشكل الفين املستحدث مـع حتقيـق         عرف كمصور تشغل  ) م١٩٨٥( يذكر أمحد    .كثرية
ـ وب فيها الشعبيات والكتابـات      ذحبث يف التراث املصري اليت ت     ,  واملعاصرة األصالة  ةاهلريوغليفي

وكانت هذه الروافد الرئيـسية وراء       ,واإلغريقي الفن الزجني    إىل باإلضافة ,والبيوت النوبية الريفية  
 أثناء دارسته   إبداعهظهر   . مالحمه التشكيلية  وأرستلفنية  لعناصر اليت أثرت يف خلق رؤاه ا      لالتناول  

 اً متمرس اًم وبعد عودته كان فنان    ١٩٦٥ ايطاليا كمبعوث عام     إىليف كلية التربية وبعد خترجه سافر       
ويعترب من املؤثرين اجلادين بأفكاره     )مجاعة احملو (حد مؤسسيها   أمتميزة بني اجلماعة اليت هو      ذا جتربة   

 رمزاً يفـرد بـه يف       أو , بصمة )٧٧( شكل   )العروسة  (اختذ فرغلي من    , اموعةاجلديدة يف هذه    
 أن جتربته توازت بعمق مع ذلك الزخم مـن النـشاط            )م٢٠٠٣(ويذكر نوار   .  التصويرية أعماله

 صياغة غري مـسبوقة يف       يف جاً جديداً واليت شكلت   ) االنبثاق(  جتربته اجلادة حتت مسمى    اإلبداعي
مـن  ) العروسـة ( باستدعاء العناصر املنبثقة     اً وحمسوس اًاعترب الفراغ الكوين ملموس   و, احلركة الفن   

 استخدام وسائط حديثـة علـى       إىلجته  ا.  اخلارج إىلداخل هذا الكيان يف حركة آنية من الداخل         
 التمـرد   ث بدأ ي مؤكداً تأثره بالبيئة احمللية من حوله ح       األخريةاللوحة التشكيلية وخاصة يف مرحلته      

 تتكون يف   إبداعاتهبدأت   . للعمل الفين  ة سطح الصورة من تالعب يف املالمس والرؤى الفكري        على
اً يظهر فيهـا     واملصرية القدمية موظفاً شخوصه توظيفاً معماري      اإلفريقية املستوحاة من الفنون     أشكاله

 مـستطيل   إىل الربوز على سطح اللوحة فيتحول الشكل         إىل كما اجته  . حبته دراميةديناميكية وقوة   
بارز تتآلف مع املسطح يف منوذج بنائي مستحدث ليعرب عن مزيد من الرؤى اجلديدة للبيئة وقوانينها                

 الفنان يف التجميـع علـى       أبدعكما  ) م١٩٩٦(ويظهر عثمان   ,نضب للفنان ياليت تشكل معيناً ال     
تشكيلية املرتبطة   ال أجبدياتهسطح اللوحة بني التجسيم الكامل والتسطيح يف أعمال جيسد من خالهلا            

 مستحدثة لنماذج ظهر فيها الشكل اـسم        أشكاالً والزخارف ليقدم    األلوانبفكرة وفلسفته على    
ئـة احملليـة    فرة يف البي  اتو الفنية العديد من اخلامات امل     إبداعاتهاستخدم الفنان يف    . والتصويري معاً 

 البـساطة املقـصودة للخامـة الـيت     رغم, لتؤدي وظيفتها التعبريية الصادقة يف البناء الفين للوحة 
 الفنان مع اخلامة املـستخدمة      ل الفنان وتنوعها مما نتج عنه تراكيب مجاليه تعرب عن انفعا          مهايستخد
ة اليت تصل    والتقني ة الفني إبداعاته ليتجاوزه يف    ه الفين للوح  اإلطار املفرطة عليها متخلياً عن      تهوسيطر
 .   على سطح اللوحةيم النحيت والعمل التصويري معاًيب الفواصل القائمة بني التجسوذإىل  ت



 ١٦٩

  ) :٦٢(شكل ) ٩ (عمل رقم
  فرغلي عبد احلفيظ / اسم  الفنان 

 وجه مصر  / عنوان العمل 
 م١٩٩١/ تاريخ اإلنتاج 

 . ألوان اكريليك – قش –طمي / الوسائط واخلامات 
 .سم١٢٠×١٢٠/ مقاس العمل 

 :التحليل 
املرتبط بالبيئة املـصرية والـذي   ) وجه مصر ( ه يصور مشهده التصوري عليخيتار الفنان املربع ل    

يقسم الفنان  ,  هي رمز العروسة اليت يظهر خلفها النيل وأشجار النخيل         ةاتها الفنان وجه ف   ييصور ف 
قد استخدم الفنان خامة الطمي الطـيين للتقريـب املـشهد           , خلفية العمل على شكل جدار طويب     

ىل خلفها ر النيل وأشـجار النخيـل        إ و ,قدمة العمل وجه فطري لفتاة ريفية     يربز يف م  , التصويري
يغلب على العمل اللون البين املأخوذ مـن الطمـي ويـضيف ألـوان              , واهلالل املطل على املشهد   

 .وكأن املشهد ذكريات دونت على جدار املاضي, االكريليك املدجمة مع ذلك الطمي مبلمس خشن
تخدم الفنان تقنية التصوير غري التقليدي مستخدماً بذلك خامـات البيئـة            من ناحية التقنية فقد اس    

ولـون عليهـا بـألوان      , املصرية املميزة طمي النيل املخلوط بالقش وتقسيمه إىل مربعات طوبيـة          
سـتخدم اللـون    اون األزرق عن النيل و    لفعرب بال , االكريليك اليت أخذت شريات امللمس الطيين     

 .ر يف التعبري عن وجه الفتاةواألخضالوردي واألمحر 
بالنسبة للعالقات الشكلية فقد استخدم املربع وقام بتقسيم اخللفية إىل مـستطيالت متـساوية يف               

تأخذ الفتاه اجلزء األكـرب يف هـذا        .  ما عدى الصف األول واألخري     ٤ ×٨بنسبة  ,احلجم والشكل 
يكمن ,  بشكل رأسي  ٣:١زرق بنسبة   العمل فتقع يف اجلهة اليمىن للعمل ويعلوها النخيل والنيل األ         

يسيطر اللون البين على العمل ككـل       , مركز اإلشعاع يف شكل وجه الفتاة اليت هي العنوان للعمل         
 .طة من اللون األزرق والوردي واألمحر والقليل من األخضريإال أجزاء بس

معرباً عن ذلك احلـس      ور النيل والنخيل     ةموضوع العمل حيكي عن البيئة املصرية املتمثلة يف الفتا        
ـ  بهخبامة الطمي الذي يرمز للتربة املصرية وحضارة املكان فهو نفس الطني الذي شيد                أول  ل األوائ

مسجالً ذلك االنطباع على صفحات الزمن املدونة واملنحوتة على جدران          , لبنة يف احلضارة التارخيية   
ومتثل تلك الفتـاة األم واحلـضانة       , يطغى على العمل دفء املكان والبيئة الطبيعة الفطرية       , الواقع

 .والشباب والعطاء ويرمز النهر والنخيل إىل النماء واخلري الذي خيتص به هذا الوطن 
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  : )٦٣(شكل ) ١٠ ( عمل رقم
  فرغلي عبد احلفيظ / اسم  الفنان 

      القاهرة / عنوان العمل 
  ٢٠٠٥/ تاريخ اإلنتاج 

 . ألوان زيتية–كانفش –طمي / الوسائط واخلامات 
 .سم١٢٠×٨٠/ مقاس العمل 

 :التحليل
 يسجل الفنان يف هذا العمل ازدحام الناس يف         اً أفقي اًة آخذة وضع  يقع العمل على مساحة مستطيل       
عمل الفين حىت تصل إىل درجة اإلشباع وشغر مجيـع اللوحـة    لتكثر التفاصيل الصغرية يف ا    , اهرالق

 .استقرت يف منصف اللوحة ) كرته( بالتفاصيل يعلوا اللوحة أي خارج اإلطار عربة وسائق 
ـ              , كن العبـادة  اتظهر يف اللوحة جمموعات من الناس والسيارات والعربات ور النيل وبعـض أم

 out(كما يستخدم الفنان اخلطـوط اخلارجيـة   .إىل الكتابات املدونة على سطح اللوحةباإلضافة 
line (    ويهيم اللون البين ومشتقاته على لون العمل باإلضافة إىل  , لرسم العناصر الداخلية يف اللوحة

لطني فقد استخدم الفنان تقنية التصوير املسطح خبامة ا       , من ناحية التقنية  . األبيض واألزرق واألسود  
 على  ة مساحة العمل بالطمي الذي حيدث شريات ملمسي       فيعكسوإدخال الصياغات اللونية عليها     

ومن مث يستخدم األلوان للتعبري عـن املـشهد         , سطح العمل ناتج عن إضافة بعض القش إىل الطني        
ك وبذل. كما استخدم خامة اخلشب املفرغ الذي عرب به عن العربة خارج أطار اللوحة            , التصويري

استخدم الفنان يف هـذا   .فقد مجع الفنان بني التشكيل النحيت والصياغات التصويرية يف عمل واحد        
 متوافقاً بـني    اًحدث تناسب إنه أ حيث  , العمل عالقات تبادلية بني عناصر العمل الداخلية واخلارجية       

لون البين الداكن    فيسيطر ال  ٢:١ بنسبة   فينقسم من الناحية التلوين أفقياً    , اجلزء التصويري املسطح  
كما يأخذ اللون األبـيض اجلـزء       , ومشتقاته اللونية على اجلزء األيسر للعمل واجلزء العلوي منه        

يصور الفنان عناصره الداخلية بأسلوب األطفـال       , األصغر يف سطح العمل املتمثل يف اجلهة اليمىن       
شكال خمتلفـة يف    ألا تبدو ا   اخلطوط اخلارجية للتعبري عن العناصر املتحركة يف العمل كم         اًمستخدم

املوضوع الذي   .حجام ويعود ذلك إىل مراعاة الفنان للمنظور الرأسي الذي يصور به هذا العمل            ألا
يعرب عنه الفنان هو موضوع اجتماعي شعيب  حيث يصور االزدحام السكاين يف القاهرة والوسـائل                

اكن اليت يقصدها الناس يف القاهرة      هم األم أو, املستخدمة يف املواصالت سواء كانت بريه أو حبرية         
 . القاهرةناسكدور العبادة أو السري على ضفيت ر النيل فيصور الفنان ساعة الذروة اليت يعيشها 
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حد الفنانني املستخدمني للخامات احلديثة على سطح اللوحة باإلضـافة          أيعد الفنان فاروق وهبة        
 بذلك خامات غريبة و متنوعة يف أعماله الفنية ويعـد            خمتلفة متناوالً  اًإىل التجميع الذي يتخذ أبعاد    

 يف دراسته للماجستري و     تالذي ربط  الباحثني يف الوطن العريب يف جمال التوليف الفين و           ماحد واه 
وكانت له دراسات و جوالت و مشاركات عديـدة يف          " دور اخلامة يف فن التصوير      " الدكتوراه  

 كما كان له شرف متثيل مصر يف احملافل الدولية يف اخلارج وحصل             , و أمريكا الالتينية وغريها    أوربا
 .على العديد من اجلوائز يف أعمالة الفنية 

للفنان سيطرته الكاملة وتفهمه العميق للخامة احلديثة اليت كان يسعى من خالهلا إلنتاج             لقد كانت   
 املصاغة  األداء اخلامة هي    أن) م٢٠٠٦(يذكر اجلبايل   .أعمال فنية تتماشى مع روح العصر احلديث      

 يقف عند حدود مكوناا اجلزئية بل      فخامة كشكل ال  ,  اخلامة لتكون فكراً   هيف كيفية استخدام هذ   
 أويتضمنه من قصد      ما أو,  الشيء  يعنيه  ما إىل,  الداللة أو,  املدلول إىل, بعد من ذلك   أ إىلتذهب بنا   

ولالكتشاف يف  , للكشف عنها ويتدخل الفنان كوسيط    , فاخلامة هي املادة املتواجدة يف الطبيعة     , فكر
 يسطره الفنان من قواعـد    هذا ما   .ةوانتماءاته الفكري , هذه احلالة أمهية تتوافق مع نوع فلسفة الفنان       

  مبـصطلح     إنتاج الفنـان   لقد ارتبط . له وخطوط عريضة يعمل من خالهلا على تنفيذ أعماله الفنية         
 الفنية تتكـون    األعمالن تلك   بأ) م٢٠٠٣( الذي تصفه شيماء رحيم      Assemblageالتجميع  

ستخدمة كل علـى     عمل فين مركب تذوب فيه العناصر امل       إلنتاجمة يف احلياة    د املستخ األشياءمن  
 مـن فـن     والتقنية اليت تالزم عمليه اإلبداع متخذة أصالً      , فنيةبتكار وحدة    ال حدة لتدخل يف كلية   

     .الكوالج الذي استخدم بكثرة يف أواخر اخلمسينات مع صحوة فن الدادا
زية لقد تعامل الفنان مع سطح العمل الفين يف البداية حبلول إيهامية و رم            ) م١٩٩٨( عثمان   ويسرد

 سـيطرة   ن يسيطر أواليت استطاع من خالهلا      بواسطة األساليب التقليدية كاأللوان الزيتية و غريها      
 الا الفيزيقية، متطوراً بأسلوب، وذلك بتفهم خواصها الكيميائية يف مجيع حاكاملة على العمل الفين   

لبـصري، متجهـة إىل      للخوض يف امللمس احلي و ا      يف حماولة منه  منطقي مستخدماً العجائن اللونية     
 أبعاداًن اكتشف ألبث   مث ما,و حمملة بألوان ذات كثافة خمتلفة  وز يف أشكال تتفاوت يف أبعادها أ      الرب
 جديدة عند اجتاه إىل استخدام اخلامة اليت تتناسب وذلك البعد اجلديد يف أعمالة مكتـشفا                كيليةتش

فراغ و انعكاساته الضوئية علـى العمـل         و الظل و ال    ندورها و إمكانيتها التعبريية باستخدام اللو     
وماين مستوعباً لرمه بالتراث املصري القدمي والتراث اا من اهتمأعمالهلقد استقى فاروق وهبه     .الفين

 التفاصـيل    متجـاوزاً  أعماله إبداعات إىل وقيمتها لينطلق    أبعادهاومتفهماً  ,  القدمية التجربةخالصة  
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يرتبط مع تطور سطح احلامل      وهو ما , س روحاين فلسفي  واملالمح التسجيلية يف سكون مضطرم وحب     
مث إىل الريليف الغائر والبـارز مث التجـسيم احلقيقـي           , التجسيم اإليهامي  إىلمن احلالة السطحية    

 .املضاف إليه األضواء إلثراء التجسيم
ن أهـداف   لقد تطور اخليال الفكري لدى الفنان باحثاً يف العالقة بني الفن و الصناعة اليت كانت م               

 أنتج ا جمموعة من األعمال التركيبية اليت تـتالءم مـع       ووهارس األملانية اليت زارها و درس ا      االب
 و  د تكيف الفنان فاروق من خـالل فهمـه        لق.التطور الصناعي اهلائل الذي يذخر به هذا العصر         

درجـة صـالبتها و     أي  ( تطويعه و سيطرة على الكثافة و الثقل للخامة و القوى امليكانيكية هلـا              
استخدام الفنان أدواته و إمكانياته اليت تتالءم مع هذه الوسائط           .و إمكانيتها التشكيلية    ) طواعيتها  

 ياملستخدمة من حلام و تثقيب و ثين و لف و لصق، وربط ليصل من خالهلا إىل مـضمون تعـبري                   
ناء و تكوين العمل الفين،     يعكس فلسفته العمل و ما حيمله من صفات مجالية و حسية مما يسهم يف ب              
متخذاً من املومياء   " ريليف"لقد تطور سطح العمل لدى الفنان من كونه مسطحاً إىل جتسيم إيهامي             

 استخدم التركيب و التراكم و مواد خمتلفة من أقمشة و           ,التراثية مسة فنية تظهر يف جل أعمالة الفنية       
ارتباط الفنان باملوروث التراثي لتلـك       .ملنتج  أسالك ومعادن و ألوان تتماشى وطبيعة العمل الفين ا        

ت و ما حتمله من أجواء أسطورية  واليت استقاها الفنان من كتـاب املـوتى يف الربديـات                   ااملومياء
ن يربط بني الفن و الـصناعة مـن خـالل     أ استطاع الفنان يف هذا العمل التعبريي        ,املطرية القدمية 

 وذلـك باسـتخدام شاشـات       ؛ية واملعاجلة اإللكترونية  استخدامه للمومياء ذات اللفائف القماش    
 استقاه الفنان مـن كتـاب املـوتى مبـساحة           كما.التلفزيون املعكوسة على وجهة تلك املومياء       

 املشدود على لوح من اخلشب و املعاجل بألوان الكر          جسم مستخدماً الكتان و اإلسفن    ١٢٠×١٠٠
" حـورس " حيمـل اسـم   ن يكون عمـالً أ  استطاع الفنان و. )م١٩٨٨( و الذي أنتجه سنة      كيل

شكل غري منـتظم الزوايـا      مستخدماً وسائط متنوعة من قماش و إسفنج بأبعاد ثالثية نوعاً ما يف             
 لقد متكـن  .كر السيادة و السيطرة اللونية عمل العمل ككل       األصفر املائل إىل اال    ون من الل  اًمتخذ

بأنـه   )م٢٠٠٣( رحـيم    ء اليت تصفه شيما   ةالفنان من فهم الفن احلديث وخاصة فن ما بعد احلداث         
واليت ,  تفسري التراث واملزج بني الطرز املختلفة      وإعادة العالقات املركبة بني املاضي      ذلك الذي ميثل  

 . املفارقة الساخرة والغموض والتناقض وتعدد الدالالت الرمزيةأساستقوم على 
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  )٦٤(شكل) ١١(عمل رقم 
 فاروق وهبة / اسم الفنان 

 حراس املعبد/ ان العمل عنو
 م١٩٩٢/ تاريخ اإلنتاج

  شاشات تلفزيون– معدن –قماش / الوسائط املستخدمة 
  سم٥٠×١٨٠ -سم ١٥×٢٩٠×١٦٠/ مقاس العمل 

 التحليل 
 وتأيت خلفية قامتة كتـضاد مـن        ,خذين شكل املثلث يف التركيب    آيتكون العمل من ثالث مومياء      

 صنعت من خشب شد عليها قماش يتخلله إسفنج  ويظهر           ليتات ا حيث األلوان لتظهر تلك املومياء    
  .وجاءت على مستويات من حيث التركيب. على السطح تقاسيم مابني الغائر و البارز 

تقليدي ، مستخدماً خامات متنوعة من      الآما من ناحية التقنية فقد استخدم الفنان تقنية التصوير غري           
 اخلضراء واحلمـراء    ككما استخدم الفنان ألوان الكر يل     األسالك و معادن ، وشاشات تلفزيونية ،        

اخللفية الصدر و اجلزء األسفل، كما لونت       والربتقايل اليت لونت ا أجزاء من املومياء يظهر ذلك يف           
 .باللون األسود القامت 

 بالنسبة للعالقات الشكلية فالعمل يتكون من ثالث مومياءات اثنني منها على اليمني و اليسار ذات              
 .ون األخضر و األمحر و الربتقايل وخاصة الصدر و األقدام للفائف قماشية لونت أجزاء منها بال

 مضافاً إلية دوائر معدنية متداخلة ، كما شكلت وجوه املومياءات           ةما الوسطى فذات لفائف معدني    أ
باألسـود  قماش  ه   خلفية العمل لوحة مبطنة باألسفنج و علي        يف بشاشات تلفزيونية مقلوبة ، وضعت    

قسمة تلك اخللفية إىل ثالث أجزاء يشبه اجلزء األميـن          , وصورت العناصر اجلدية بطريقة الريليف    
األيسر عاجلها الفنان خبطوط مائلة بارزة تتقابل كل اثنني منها يف طرف وهي طوليـة مـن حيـث                   

 .ل الشكل ، يتوسط اخللفية مساحات هندسية بارزة حبس إيقاعي متبادل ينسجم مع روح العم
موضوع العمل حياكي التراث املصري القدمي عن طريق اإلحياء اجلنائزي للمومياءات واليت تؤكـده              

 .املعتمة الوقفات الثابتة لتلك املومياءات و اخللفية املعمارية للمعابد املصرية القدمي ذات األلوان 
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 )٦٥(شكل ) ١٢(عمل رقم 
 فاروق وهبة اجلبايل/ اسم الفنان 
 رحلة يف مركب الشمس/ اسم العمل 
 م١٩٩٠/ تاريخ اإلنتاج

 ك ألوان اكر يل–قماش إسفنج / الوسائط املستخدمة 
 سم٢٩٠×١٦٠مقاس العمل 

 

 :التحليل
ن جزء علوي وهو األكرب ويتوسـطه جـسما        نياحة مستطيلة  مقسمة إىل جزئ     يف مس يقع العمل      

 و يعلوه مركب الشمس وهو عبارة عن حدود للمركـب وقـرص             ,لرجل و امرأة دون الرؤوس    
كأا متأخرة عـن    ة و ما اجلزء األسفل فيمثل تلك األقدام املكملة لألجسام العلوي         أ .الشمس الدائم   

  .األجسام املكملة هلا
ك ، واستخدم القماش وخلل بينة      ي ناحية التقنية فقد اتبع الفنان تقنية التصوير بألوان األكريل         ما من أ

بارزة لألشكال اليت صورة علـى سـطح        وبني لوح اخلشب الذي شد علية إسفنج يبني احلواف ال         
جي  يسود اللون البنفـس    . اليت تبني تلك املومياء اخلرافية     شاللوحة  والذي يسانده القماش املكر م      

ويظهر اللون األمحـر يف أقـدام       ,  اللونية للعمل  ةالفاتح و الناتج من خلط األزرق و األمحر السياد        
 .املومياء من األسفل

 
 و اجلزء األكرب عبـارة      ٢: ١ بنسبة   ما من ناحية النسبة وعالقتها بالشكل فقسم العمل إىل جزئيني         أ

ما اجلزء الـسفلي فهـو      أ ,هأعال و مركب الشمس يف      ,آدمية دون روس  عن مربع تتخلله أشكال     
متراجع عن العلوي يف شكل مستطيل تتوسطه أمام املومياءات امللفوفة بالقماش األمحـر وجـاءت               

  .التصوير هلذا العمل  خالية من النقوش والزخارف كي تتسيد املومياء املوضوعتهاخللفية مصم
 ، وهي تلك األساطري القدمية اليت       يعرب الفنان يف هذا العمل عن معتقد ديين عقائدي للمصري القدمي          

 .كان يؤمن ا املصري القدمي واليت استقاها الفنان من كتاب املوتى يف الربديات املصرية القدمية 



 ١٧٨

 
  )٦٥(شكل 

 فاروق وهبة اجلبايل
 رحلة يف مركب الشمس

 ك ألوان اكر يل–قماش إسفنج 
 سم٢٩٠×١٦٠مقاس العمل 

 م١٩٩٠
 أعمال خاصة بالفنان

 
 



 ١٧٩

:מא
وتلقى تعليمه للفن  يف معهد التربية الفنية يف الرياض , للهجرة١٣٧٣د مكة املكرمة يمن موال   

درس على يد خنبة عالية من املدرسني للرسم من خمتلف األقطار العربية  , هـ١٣٨٩ – ١٣٨٨
 إىل صقل كي  إالجبة ال حتتاا ميتلك من موهام على أقرانه منذ السنة األوىل مب متيز سي,والعاملية

ويف السنة الثانية يف املعهد استخدم سيام خامة األلوان الشمعية كأول مرة  , تنطلق يف ركاب الفن
اليت اشتهر فيها حماكياً  فنفذ الفنان جمموعة من األعمال خبامة الشمع عرب ا عن الطبيعة الصامتة

يب أدايته الفنية بأعمال الفنان بول سيزان الذي يكىن بتأثر الفنان يف ب ,بذلك كبار الفنانني الغربيني
 .   الفن احلديث الذي اهتم بدراسة نظرية التأثري يف األلوان وطورها وأوجد لنفسه طريقة خاصة به 

 ذلـك علـى     نعكساو  أخذ سيام يقلد أعمال بول سيزان وحيللها يف حمترفه بعيداً عن أعني الناس              
  .والتكوين واخلطوط الرئيسية للعمل , تلوينأعماله فيما بعد  من حيث ال

حبرية (  باألسلوب السريايل أنتج لوحة       احمللية والدولية  وشارك يف املعارض  , كما تأثر بسريالية دايل     
حد ممثلي رعاية   أو كان   ,  الرباط يف املغرب     ةبأسلوب سريايل وحصل ا على جائز يف مدين       ) القمر

  .الشباب السعودي يف املغرب العريب
ـ                 يتانتقل الفنان من األسلوب السريايل إىل التكعييب أي تكعيبية بيكاسو الرائد يف هذا األسلوب ال

جاء بيكاسو إىل العامل ليـسدد لـه        ) " رفائيل الربيت   ( وصفه الشاعر األسباين    ) بدون(تنقله فاطمة   
 ".ويزوده بعينني جديدتني ...  على عقب ويقلبه رأساً, ضربة عنيفة 

خذ حياكي لوحاته يف مرمسه اخلاص حىت       أف, لفنان بأسلوب بابلو بيكاسو وطريقته التكعيبية        أعجب ا 
  . من بلده ووطنه العريباستطاع أن يكون بيكاسو التكعيبية مبوضوعات حملية

برزت جتارب أعماله التكعيبية اليت نوع يف تلوين مـساحتها التحليليـة            )م٢٠٠٠( يذكر السليمان 
 يف طرح أعمال أكثر ديناميكية وحركية من خالل ترديـد           ه هذه التجربة كثرياً   وقد أفادت , للعناصر

 .املساحات وتتاىل حواف العنصر كما يفعل املستقبليون 
وخامات جديدة يكتشفها ويـصيغها علـى       , ثراء الساحة التشكيلية بأفكار   إأسهم الفنان سيام يف     
 .خدام اخلامةوهو يسعى دائماً إىل الغرابة يف است, سطح العمل الفين

ينتمي سيام إىل أصحاب املذهب التجرييب؛ ويعود ذلك إىل كثرة التجارب واحملاوالت اليت يقوم ا               
 . عن األضواء والضوضاء يف حمترفه الفين بعيداً
يرى ذلك اخللط اإلنساين والفين العجيب فنعـود إىل تركيبتـه األوىل الـيت     ...واملقترب من سيام    

ى أسطح وأفكار لوحاته مجيعها رغم تقلباته املوضوعية فقـد تفتحـت            تركت عالمات  واضحة عل    



 ١٨٠

) واشني  رال(والشرفات اخلشبية   ) زقه  األ(عيناه على تلك املنازل الشعبية املتقابلة واملمرات الضيقة         
متيز أسلوبه باجلمع واخللط التراكمي بني أكثر        ).املزمار  ( وعلى تلك األلعاب والرقصات الشعبية      

 , أعماله فقد مجع بني التأثريية من حيث األلوان وأثر الفرشاة الباقي علـى اللوحـة               من أسلوب يف  
 والتكعيبية من حيث التقـسيمات والواقعيـة مـن حيـث            ,والسريالية من حيث اخليال واألفكار    

 .وصبها يف قالب واحد , املوضوع 
,  يف أعمال الباستيل     شفوفية واليت تظهر جلياً   النالحظ يف نوع من أعماله بعض خصائص األطفال ك        

 الـشفافية  حيث الفكرة واألداة واأللوان و من حيـث          استخدم خصائص رسوم األطفال من    كما  
 فبحدث   عن استخدام سيام للوسائط التشكيلية واخلامات املتعددة       أما .بالغة واحلذف   والتسطيح وامل 

للوحـة   خامات جديدة تثـري سـطح ا        حبب  استكشاف   اًلقد كنت مشغوف   )م٢٠٠٧(عن نفسه 
وخامـات البيئـة الطبيعيـة      , والبالستيك,  خبامات الورق  اإلعمال جمموعة من    تالتصويرية فنفذ 

ء  الغـرا  إىل باإلضافة العجائن الورقية    تستخدما احلال ف  حىت استقر يل  , كأوراق الشجر واألغصان  
ـ   ) الريليـف ( مكوناً ا جمموعة من أعمال       ,بداج  والرمل لسطح العمل الفين     يوالس  تهاغالـيت ص

 الفنان الوقت احلاضر    لقد ال حظ  . واملأخوذة من بيئته   الفين اليت اشتهر ا يف الساحة الفنية         بأسلويب
وزيادة االهتمام العاملي واحمللي باستالل اخلامات الناجتة عن التقدم العلمي والتكنولـوجي املـذهل              

ات واملهمالت مرة أخرى    عادة تشكيل وتصنيع تلك اخلام    إواملستمر والذي يساعد على التوجه حنو       
فـسارع يف  , وحتوهلا إىل منتجات فنية مذهلة واليت تساهم يف عالج بعض املشاكل احملليـة البيئيـة    

) ريليف(استغالل هذه املهمالت وخاصة الكرتون والفوم يف تنفيذ أعمال مسطحة وأخرى جمسمة             
 .وإضافة بعض األلوان والرمل حىت تتماشى مع روح البيئة احمللية

د استفاد الفنان سيام من جتاربه املعملية اليومية إذا صح لنا التعبري يف الكشف عن أساليب وطرق         لق
اليت متيزه عن غريه من     ,  بصماته وأسلوبه الفين عليها     تاركاً  ودولياً فنية وتقنية جديدة ينافس ا حملياً     

 .أقرانه يف اال الفن 
    
 
 
 
 

 



 ١٨١

  ) :٦٦(شكل  ) ١٣ (عمل رقم
  حممد عبد الرمحن سيام   / لفنان اسم  ا

      تكوين حرويف /عنوان العمل 
  م١٩٩٧/ تاريخ اإلنتاج 

  ألوان زيتية - غراء–خشب / الوسائط واخلامات 
 .سم١٥٠×١٠٠/ مقاس العمل 

 :التحليل
 ويتمركز العمل يف منتـصف      ,ث املساحة املقام عليها الشكل    ييأخذ العمل الشكل املستطيل من ح     

يتكون العمل من جمموعة من احلروف العربية اردة واملنتشرة         .  باالنتشار خذاًآنطلق منه   الشكل وي 
 البعض شكل أشرطة دون عليها بعض العبارات املقروءة يف بعضها واملطموسة يف       على  بشكل هالمي   

ـ               , خرآلا داكن يتبع الفنان التقشف اللوين يف هذا العمل فنجد اللون البين بدرجاته املتفاوتة بـني ال
يسجل الفنان عبارة سبحان اهللا  مضيفاً إليها البسملة         , والفاتح وله السيدة اللونية على العمل ككل      

 .على جانيب العمل 
 خامة اخلشب كخلفيـة     اًستخدمم) الريليف  ( من ناحية التقنية فقد استخدم الفنان طريقة التصوير         

يتركز التجـسيم يف    , حوت وكساه باللون    اً إليها املعجون والغراء لعمل التجسيم املن      فللوحة مضي 
 .مركز العمل من حيث العمق والربوز آخذاً بالذوبان والتالشي كلما ابتعد عن املركز

 بالتمدد على شـكل أشـرطة       بالنسبة للعالقات الشكلية فيتمركز العمل يف منتصف اللوحة آخذاً        
ة اليت متثـل خـشونة بـصرية        يوجد على السطح بعض الكتابات الصغرية املبهم      . خمتلفة يف احلجم  

 من مركز العمل ولونت      داكناً  لوناً كما يفرض اللون البين على اللوحة خملداً      , للمشاهد هلذا العمل  
 .واملتعايشة مع روح العمل) اكر(الكتابات الصغرية املنتشرة باللون األصفر 

ارة التـسبيح بـشكل      يصور الفنان موضوعه املتعلق بالتسبيح وذكر اهللا سبحانه وتعاىل فيصور عب          
ومـا مـن    ( وكأن الفنان يذكرنا بقول اهللا سبحانه وتعاىل        ) حبار البحر (يشبه حيوان حبري هالمي     

وتلتف حول هذه الكتابة بعض املخلوقات البحرية املشاركة يف التسبيح هللا           ) شيء إال يسبح حبمده     
ربز حريف السني والنون    ي, ءعمل البسملة اليت هي بداية كل شي      عز وجل وخترج من أطراف هذا ال      

وتتجرد الباء واحلاء للغرض    , بوضوح وتعلهم الشدة  كرمز يستطيع املشاهد من قراءة هذه العبارة          
 .  وهذا ما يعطي املشاهد التأمل يف العمل وقراءته , الفين 

    



 ١٨٢

 
 

 )٦٦(شكل
 حممد عبد الرمحن سيام
 تكوين حرويف

  ألوان زيتية- غراء–خشب 
 .سم١٥٠×١٠٠

 )م٢٠٠٠(ان عبد الرمحن السليم

 
 
 
 
 
 



 ١٨٣

א :א
 وظهرت على الساحة وجوه فنيـة جديـدة         األخرية اآلونةازدهرت احلركة الفنية السعودية يف          
متماشني بذلك مع ركب التطور     ,  رائدة ومتجددة على سطح العمل الفين      اًوأفكارل طموحات   محت

نه من حلم   ووجاء الفنانون الشباب وما حيمل    , ة يف كافة ااالت   شهده اململكة العربية السعودي   تاليت  
ء كانت داخلية تنظمهـا اململكـة متمثلـة يف          افين يزامحون به يف الساحات وامللتقيات الفنية سو       

 غري  إىل بيناليات   أو دولية متمثلة يف املناسبات      أو,  عن طريق رعاية الشباب    أو املتخصصة   املؤسسات
 مواكبني للتطور الـذي     أو يف الساحة الفنية بني الفنانني سواء كانوا تقليدين          اشتد التنافس . ذلك  

 . ونقله نوعية يف الفين التشكيلي من تطور فينأورباتشهده 
) الباحـة   (م يف الطليقـة     ١٩٥٩الغامـدي    عبد اهللا  ولد الفنان حممد  ) م٢٠٠٠( يذكر السليمان   

 الفن  إىلواجته  .م  ١٩٨٢ سنة   األمريكيةتحدة  وحصل على دبلوم هندسة الطائرات من الواليات امل       
 التجديد يف الطـرح الفـين علـى الـساحة           إىل أفكارهوجه الفنان    .هـ  ١٤١١التشكيلي سنة   

 فنيـة ذات    أعمـال حوله من خامات قد يستفيد منها يف تكوين           ما إىل اإلبصارالتشكيلية فأخذ يف    
 .تعارف عليه  من خالهلا التميز وكسر حاجز التقليد امليعيطابع حديث 

ودخوله يف عامل    صقل موهبته الفنية     إىلبحث يف اخلامات هو الذي قاده       لكانت رغبته يف التجريب وا    
 يف بينايل الشارقة الـدويل عـام        األولصول على املركز     مما أدى به إىل احل     حدود له  الفن الذي ال  

) م٢٠٠٠(يمان  الـسل  ويـضيف     الفنان وأطروحاته وحلوله الفنية    أساليبتنوعت   .هـ  ١٤٢٢
, فاقاً الكتشافات خمتلفـة   آ الغامدي املبكرة ليطرح فيها رؤية جتريدية خالصة فتحت          أعمالجاءت  

 واأللوان الرقيقة   واخليوط من احلديد واخلشب أو املعاجني واخليش والشاش         األعمالوتتشكل تلك   
 .إطار التحديث  بشكل فيه رهافة حسية وحالة تعبريية تتوجه يف األعمال ظهرتاملائية اليت 

وسيطرته التامة على اخلامة اليت يتعامل معها وحتكمـه         , ال ختلوا أعمال الغامدي من الغرابة املفرطة      
فهو من الفنانني املقلني الستخدام اللـون       , التام يف التوزيع الفين والنسيب على سطح اللوحة الفنية        

 لون عليها وذلـك ممـا       ةضافإدون   تبدو اخلامات بطبيعتها     األعمالويف معظم   , على سطح اللوحة  
  .األعماليعطي العمل قوة يف التعبري ودالالت حسية تنفرد ا تلك 

حصل على جـوائز  , لىب الفنان النداءات التشكيلية وشارك يف معارض عدة داخل الوطن وخارجه    
ية الـيت   كما أقام جمموعة من املعارض الشخصية اليت قدم من خالهلا جمموعة من األعمال الفن             , عدة

 .تعكس رؤية الفنان احلديثة يف الفن التشكيلي 
 



 ١٨٤

  ) :٦٧(شكل  ) ٤١ (عمل رقم
   الغامدي  حممد عبد اهللا/ اسم  الفنان 

      تكوين  /عنوان العمل 
  م٢٠٠٢/ تاريخ اإلنتاج 

  حديد –خشب / الوسائط واخلامات 
 .سم١١٠×٥٢/ مقاس العمل 

 التحليل

ويتكون من ثالث فجوات تسكنها     , ي ضعف مساحة العرض تقريباً     أ يقع العمل على مساحة طولية    
جمسمات حنتية جممعة خبامات خمتلفة ومتنوعة مابني القطع احلديدة اجلاهزة الصنع املأخوذة من نفايات      

يغطي العمل أي سطح العمـل     , ومن قطع اخلشب املنحوتة املأخوذة من سيقان األشجار       , السيارات
 لونني يأخذ األول لون اجللد القدمي والثاين لون اخلشب الطبيعي كمـا             لوح من اخلشب املقسوم إىل    

 .تبدو اخلامات املضافة بطبيعتها دون إضافة األلوان عليها
أما تقنية العمل املتبعة فهو عمل جتميعي نفذ بطريقة غري تقليدية وذلك الختالف اخلامات املتنوعـة                

خلشب املنحوت بطريقة فنية واستطاع تـذويب       فجمع بني احلديد وا   , واملختلفة على سطح العمل   
فهو جيمع بني الصيغ التصويرية والنحتية وتعايشها مع بعـضها          , الفواصل بني اخلامات على اللوحة    

 تقريباً  يأخذ النصف األول      ٢:١بالنسبة للعالقات التشكيلية فقسم الفنان العمل إىل نصفني بنسبة          
 الثاين ففيـه    ءأما اجلز , انية قطعة خشبية وصفيحة حديد    فجوتني يسكنها قطع خشبية يف األوىل والث      

تستخدم يف سيارات النقل باإلضافة إىل      ) دواسة( بقطعة خشبية وخيرج من طرفها       يءمربع جموف مل  
 .ترس من احلديد إىل جانب املربع يقف ساق خشيب منحوت مضاف إليه مسمار وقطـع حديـد                  

قوة املشتركة بني احلديد واخلشب اليت هلا خاصية املوضع املطروح هو موضوع اجتماعي يبحث يف ال
فيسجل الفنان قصة الـصناعة اليدويـة       , البقاء لفترة أطول دون التأثر بشكل كبري بالعوامل البيئية        

قرب ما تكون إىل قفل كان يـستخدم يف أبـواب           أوتطورها فيشغل التجويف األول بقطع خشبية       
 بسيط من احلديد أي بدايـة تـداول         ءبني اخلشب وجز  ويف املستطيل الثاين جيمع الفنان      , البيوت

ويف املربع األخري يهيمن احلديد وامليكانيكا على معظم الـصناعات وخاصـة            , احلديد يف الصناعة  
مل يشترك التلوين يف هذا العمل حىت يكون العمل أكثر واقعية مع االستفادة من اللون               , احلركية منها 

حيث نرى تدرج اخلامة مـن األعلـى مبتـدى          , ى سطح العمل  الطبيعي هلذه اخلامات اتمعة عل    
 .باخلشب وتنتهي باحلديد امليكانيكي مع التدرج اللوين الطبيعي للخامة من الفاتح إىل الداكن 

 



 ١٨٥

 
 
 )٦٧( شكل

  الغامديحممد عبد اهللا
 تكوين

  حديد–خشب / الوسائط واخلامات 
 .سم١١٠×٥٢

 م٢٠٠٢
 )٢٠٠٣(كتالوج رمضانيات

 



 ١٨٦

 :א
 املذهب احلداثي يف الـساحة التـشكيلية يف اململكـة        أصحابم من   ١٩٥٤ السمرة    الفنان يعد   

 يف  اًو منافـس   اًستطاع تكوين اسم عاملي لكونه متواجـد      او, بل يف الوطن العريب   , العربية السعودية 
ويـذكر  , وذلك يعود لعدم تواجـده     ,عرف عن قلة معارضه ومشاركاته يف داخل الوطن        .اخلارج

الوطنية العليا للفنون اجلميلة واملعمار ببـاريس   يف املدرسة فقد بعث للدراسة )هـ١٤٢٦(ملنيفا
وعاد منها للعمل مصمماً للديكور يف التلفزيون السعودي         م مبرتبة الشرف  ١٩٨٠وخترج منها عام    

 للعمل مستشاراً للفنون اجلميلة يف متحف معهد العامل        مث عاد إىل باريس   م   ١٩٨١و١٩ ٨٠عامي  
م،كما أن له يف جمال املعارض الشخصية الكثري من التواجد منذ عام            ٩٤ و ٨٧العريب ما بني األعوام     

 .العديد من الدول الغربية والعربية  يفم٢٠٠٤وحىت ١٩ ٧٤
 ذا خربة يف الفنون التشكيلية اليت اكتسبها من خالل دارسته الباريسية للفنون والديكور      اًوكونه فنان 

هو دارج على الـساحة       التشكيلية املختلفة متاماً عن ما     لألفكارذا حنكة يف طرحة      اًجعلت منه فنان  
 .والعربيةالتشكيلية احمللية 

 مييل من خالهلـا إىل   واليتاللوحات امللونة على الورق مبعاجلتها مبواد خمتلفة فمن جتاربه تعامله مع
 .ية واإلجيازاخلطوط واإلحياء اللوين حمققاً ا أقصى حاالت الشفاف اختزال

 بني النحت والتصوير يف عمل واحد حيمل روح العصر احلديث الذي يـذيب              أعمالهمجع الفنان يف    
 ). اإلبعادثالثي  (صوير والنحت على سطح العمل الفينتلك الفواصل بني الت

 عتمد على التجريب قبل العرض حىت يتمكن منادراسات الفنية اليت تدور يف خميلته و    الاهتم الفنان ب  
 .فرض الفكرة على املواقع املرئي

 السمرة على سكون لوحة احلامل بعرض األقمشة مـشروعه          د متر أبد) "م٢٠٠٠(يذكر السليمان   
 معلقة على عصى أفقية مث أخذ يتكشف لديه هاجس اخليمة وعالقتها بالرياح مث              أودون أطر خشبية    

 القماش  وراتل يف حياكات أهداب اخليش ود      داعياً العني واخليال إلعادة التأم     اإلحيائية هاياا ثن ختيل
 وفك دالالا الرمزية اليت     ه فنية لقراءا وفهم معاني    ةحتتاج لوحات السمرة خلرب   . ٢٠٢ص".الباطنة

ـ   وهذه النوع من اللوحات حتتاج إىل تركيز      ,  سطح اللوحة  ىحتيط باملشهد املمثل عل    شاهدة  من امل
 .  ع باملشهد التصويري يف اللوحة الفنية بعني متفحص حىت يتمكن املتلقي من االستمتا

 الفنان جمموعـة مـن      أقامكما  , ة عدية وحصل على جوائز متنوعة     نيشارك الفنان يف مهرجانات ف    
 . وله جمموعة من األعمال داخل متاحف العامل , األوريبويف الوطن العريب املعارض الفنية 

 



 ١٨٧

 :)٦٨(شكل  ) ٥١ (عمل رقم
  ة    فيصل السمر/ اسم  الفنان 

      جمموعة حنني  /عنوان العمل 
  م١٩٩٦/ تاريخ اإلنتاج 

  ألوان زيتية - غراء–خشب / الوسائط واخلامات 
 .سم١٥٠×١٠٠/ مقاس العمل 

 :التحليل
 أعلـى  عصى ممدودة يف     إال طارإحييط ا     ما وتبدوا معلقة ال    يقع العمل على مساحة طولية نوعاً        

ختتلف زوايا العمل فتكون االستقامة يف الزاوية العلوية والـيت          , عليهاالعمل تستخدم لتثبيت العمل     
 ويعلوا العمـل عـصى      ,ونوع العمل جتريدي حبت   , يف جهة اليسار وختتلف االستقامتني األخريني     

 ما بني الداكن والفاتح غطـى       ودرجاتهيغلب على اللوحة اللون البين       ,  الشكل إىل تأضيفطبيعية  
 .بعفوية ,  التلوين عليهاأضافوىل مث أ الغراء كطبقة الفنان املساحة مبادة

 خامات طبيعيـة    إليها  جتريدي مضيفاً  وبأسلوبمن ناحية التقنية فقد استخدم الفنان تقنية التصوير         
ض الفنان  ريع, عواد الشجر والقماش املصنع واملكسو بالغراء كطبقة خشنة على سطح التصوير          أك

 طرفني تستخدم يف تثبيت     ذات الزوايا ويعلق العمل على عصى       جتربته على قطعة قماش غري منتظمة     
 .كمعلقة جدارية أو , العمل على اجلدار 

يعلوا ,  ما يتعلق بالعالقات التشكيلية فعىن الفنان بتقسيم العمل على مساحة غري منتظمة الزوايا             أما 
مركـز يف منتـصف     ويت , اًأفقي اًالعمل عصاتني مترادفات وحتتهما خط بنفس اللون آخذين وضع        

 وتـشكل   أسفل إىل اجتهت كلما   عباألتسا تأخذ البين الداكن    إىل ايتها كتلة لونية مائلة      إىلاللوحة  
 . يف اللوحة اإلشعاع مركز الكتلةتلك 

فهو يبحـث يف عملـه عـن        , يدور مضمون العمل يف الشق االجتماعي يف بيئة الفنان السعودي         
عل مع املعطيات التراثية للبيئة وخاصة الـصحراوية منـها          طاقات لونية تتفا  ل اتفاصياغات واكتش 

 تقليل اللون والتركيز على لون واحد يف معظم         إىلكما يتجه الفنان    , لتميز ضوئها واتساع مساحتها   
 ةقـسو  وداللـة علـى      اً واخلط الذي يليها ترك كما هو بطبيعة تعبري        العصاعدى تلك     ما ,العمل

وبالتحديد نقاط طولية أشبه ما تكون باملطر وتقع على مـساحة        ويظهر يف العمل    , الصحراء وجدا 
خذ الفنان لون الصحراء للتعـبري  أ .بسيطة يف العمل كرمز على قلة األمطار الساقطة على الصحراء 

  .عن الواقع رغم جتريد العمل 
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 )٦٨(شكل

 فيصل السمرة
 جمموعة حنني/عنوان العمل 

  ألوان زيتية- غراء–خشب 
 .سم١٥٠×١٠٠

 م١٩٩٦
 )م٢٠٠٠(السليمان عبد الرمحن 

 



 ١٨٩

א :א

א א−א
א

א א
א



 ١٩٠

א א :א
: 

صل التطبيقات التجريبية للبحث وهي عملية ذاتية ، خاصة بالدارس ، وذلك من         يتضمن هذا الف      
خالل دراسته النظرية والتحليلية ألعمال الفنانني الذين استخدموا الوسائط التـشكيلية التقليديـة             

 مما استفاد به من خالل مجعه وحتليلـه للعمـال يف اإلطـار              وغري التقليدية يف إنتاج األعمال الفنية     
 .ي النظر

א א א א א א −:מ
للوسائط التشكيلية يف العمل الفين دالالت متنوعة تؤكد القيمة التعبريية للعمل مع األخذ              -

 .يف االعتبار قيمتها اجلمالية
 تعطي الوسائط التشكيلية احلديثة رؤى جديدة و مستخدمة جلماليات العمل الفـين الـيت        -

تماشى مع روح العصر احلديث، مما حتقق التنوع و الفرادة و كسر الـروتني املعتـاد يف                 ت
 .األعمال الفنية 

تقوم الوسائط التشكيلية على استخدام العديد من اخلامات و التقنيات داخل إطار العمـل               -
 الفين الواحد و خارجة 

 

א :א
o       دف التجربة العملية إىل حماولة التوصل إىل        حلول تشكيلية مستحدثة للوحة التصويرية وذلك من 

و أخالل استخدام وسائط تشكيلية حديثة على سطح العمل الفين سواء كانت تلك الوسائط طبيعية               
مصنعة إىل جانب التشكيل النحيت واستخدام األلوان بأنواعها وذلك دف التوصل إىل مدخل جديد              

 . احلديثمن مداخل التعبري الفين يف جمال التصوير
o         ا مثري ومـدى سـيطرته          مكانياتأيسعى الدارس من خالل جتربته إىل فهمالوسائط احلديثة من كو 

عليها وحتوهلا من كوا خامة اعتيادية إىل مجال تعبريي إلنتاج أعمال حتمل مسات إبداع فين ويبتعـد                 
 .عن األسلوب التقليدي للعمل الفين 

o     ديثة للقرن العشرين و اليت تتمثل يف الربط بني التراث و الفكـر             االستفادة من املنطلقات الفكرية احل
 .احلديث ، وذلك من خالل استحداث أساليب تشكيلية تتماشى مع روح العصر 



 ١٩١

o               التجربة التشكيلية يف الوسائط املتنوعة و احلديثة يثري الفكر اإلبداعي ويؤكد األصالة لـدى
 .والتعامل معها فنياً  جمال لفهم إمكانيات اخلامة ءهالدارس من إعطا

א −:א
يتمثل املنطلق الفين للتجربة يف اإلفادة من املعاجلات و املتغريات التشكيلية اليت تنبثـق مـن                 

 . من حتليل لتلك الوسائط وتوظيفها يف العمل الفين املعاصراو مصاحبته الدارس
 

اعتباره ممارسة فاعلة تعمل علـى تنميـة        ن ب الوسائط على مبدأ التجريب يف الف     يعتمد فنانو    
 على قوة املالحظة و التحليل و املمارسة، الستخالص معاجلات          دالقدرات اإلبداعية اليت تعتم   

فنية للخامة املستخدمة للتوصيل إىل حلول إبداعية حديثة حتمل مقومات بناء العمـل الفـين               
نية اليت تدعم التجريب يف الفن لتنميـة        جيابياً مع فكر التربية الف    إوهو يرتبط   . املتعارف علية   
 . للطالب و إنتاج أعمال تتميز باجلرأة و التنوع إلثراء الساحة الفنية هالقدرة اإلبداعي

 
 توظيف الوسائط   بأسلوبيتفق اجلانب التطبيقي للتجربة مع اجتاه الدارس الفين والذي يرتبط            

فين وتنوعه من حيث اخلامات باإلضافة       إثراء السطح ال    إىل التشكيلية و اليت يسعى من خالهلا     
 .إىل توظيف طاقات اللون التصويرية والوصول إىل لغة تعبريية تتعايش مع مشكالت العصر 

 
 على فكرة توظيف الوسائط التشكيلية وجماالا النحـت         تقوم املعاجلة التقنية للتجربة أساساً     

مع بني الـصبغات التـصويرية      باخلامات كاخلشب و الفوم املعاجل و اخليش و غريها ، واجل          
و اجتماعي أو   أ معه من مضمون مجايل      قالتقليدية و اخلامات املصنعة اجلاهزة الصنع ، وما يتف        

غري ذلك ، مبا يتطلب من الباحث استخدام معاجلات تقنية متنوعة على سطح التصوير حـىت                
 .ى ىن له الوصول إىل اجلمع بني املعاجلات التصويرية و اخلامات األخرتسي

 :א

  .اجلمع بني التصوير و النحت و اخلامات الطبيعية و املصنعة -
 .) أحبار – ك اكر يل–زيت (صياغات تصويرية تقليدية باللون  -
 .صياغات اخلامات الطبيعية الرمل املثبت بالغراء -
 .صياغات اخلامات اجلاهزة الصنع و تثبيتها على سطح العمل الفين وهي عديدة و متنوعة -



 ١٩٢

 

א :א
 النظري للبحث يقوم الباحث بإنتاج أعمال فنيـة مـستحدثة يف جمـال              ارطاإلبعد االستفادة من    

التصوير وذلك بتوظيف الوسائط التشكيلية على سطح العمل الفين ، و تتمثل حدود التجربـة يف                
 :اخلطوات التالية 

 ) حرب – ك اكر يل– الزيت( اخلامات التقليدية الصبغات اللونية  -
 اخلامات الطبيعية  -
 اخلامات املصنعة  -
 اخلامات اجلاهزة الصنع  -
 األشكال النحتية -

 
 .يقتصر الباحث على استخدام مدخلني أساسيني يف األداء  •
 .مدخل خيتص بتحقيق مجاليات اخلامة •
 .مدخل خيتص بالتعبري عن املواضيع االجتماعية  •



 ١٩٣

א



 ١٩٤

)٦٩()١(מ
 السقا/ اسم العمل 
 م٢٠٠٦/تاريخ اإلنتاج

 ك ألوان اكر يل– معاجني –ورق جرائد /الوسائط املستخدمة 
  سم٦٠× ٨٠/ مقاس العمل 

 :التحليل
 :وصف حمتويات العمل

جيمع العمل بني الصياغة التصويرية الـيت تـشغل          ,موضوع العمل موضوع اجتماعي تراثي       
زء األكرب من العمل واملتمثلة يف معاجلة سطح العمل الفين بالعديد من األلـوان كـاألزرق                اجل

واألمحر واألصفر و درجاته و األخضر ودرجاته و األسود الذي ميثل اخلط القـوي يف حتديـد                 
األشكال ، وتلعب أوراق اجلرائد اليت وضعت يف خلفية اللوحة كبقع لونية بيضاء تتناغم مـع                

 . باهلالة النورية يف العمل الفين هلوان املتدرجة على اخللفية و كأا أشبإيقاع األ
ل الفين و   بسماكات خمتلفة يف مجيع أجزاء العم     وتندمج العجائن اللونية و اليت وضعت بعشوائية        

 يف السقا بشكل واضح ، وتنتمي هذه املعاجني إىل اخلامـات            تركزلت أخذت نفس ألوان العمل     
 .ة الصنع املصنع  أي جاهز

     
 :حتليل املضمون 

يعرب الباحث يف هذا العمل الفين على احلكايات الشعبية و التراث األصيل يف املنطقة الغربيـة                
بالذات فهو يصور األحياء الشعبية القدمية ذات الرواشني و السقا الذي جيلب املاء لسكان هذا               

ت اليت سجلت عرب الـزمن علـى        احلي ، وكأن العمل حيكي قصة املاضي األصيل ، واحلكايا         
جدران هذه املنازل العتيقة و اليت قلما نراها يف هذا الوقت احلايل ، بسبب اكتساح التكنولوجيا                 

  . الرمز الشعيب و هو املتمثل يف السقاثاستخدم الباح كما .و التغري السريع يف بيئتنا احمللية 

      
 :التقنية التصورية 

ياغة التصويرية التقليدية وصاغ ا سطح العمل الفين ككل ، كمـا            قام الباحث باستخدام الص   
 األسود و، األمحر ، األزرق ، األصفر ودرجـات، وميثـل األسـود              كاستخدم ألوان الكر يل   

 .السيادة يف العمل 



 ١٩٥

 :اخلامات املستخدمة  
 بروز  ةًقام الباحث بوضع العجائن اجلاهزة الصنع و اليت تتمثل يف الربوز عن سطح العمل أخذ              

غري منتظم ذات ملمس خشن ، باإلضافة إىل قصاصات اجلرائد اليت أضيفت إىل خلفية العمـل                
 .بشكل عشوائي و املتمثلة يف األضواء املنعكسة من املباين القدمية 

 
)٦٩()١(מ
א

٦٠×٨٠



 ١٩٦

מ )٧٠()٢(א
 السالم/ اسم العمل 

 م٢٠٠٦/ تاريخ اإلنتاج 
  باستيل – ك ألوان اكر يل–ورق جرائد /  الوسائط املستخدمة   

 سم١٠٠×١٠٠مقاس العمل 

 :التحليل
 

 :وصف حمتوى العمل
 يقسم العمل يف مساحة مربعة مقسمة     ,  موضوع اجتماعي و سياسي    حوليدور موضوع العمل        

 وميثل اجلزء املضيء    حداث العمل الفين  أ األول من جهة اليسار وهو اجلزء اليت تدور فيه           نيإىل جزئ 
 و يشاركه اللون األبيض و الربتقايل و يدخل         , وميثل اللون األصفر السيادة يف هذا اجلزء       ,يف العمل 

األسود و الرمادي باستحياء لتحديد بعض األشكال، وميثل اجلزء الثـاين واألكـرب يف العمـل و                 
ـ     الصامت و املصاغ باللون األسود والذي ميثل اجلزء املظلم يف الع           روف العربيـة   مل و تـأيت احل

 بني الظالم والنور ، كما جاء يف         و قد أخذت من اللون الرمادي رمزاً حمايداً        ,نياملتراكمة بني اجلزئ  
 .بداية اجلزء األمين اللون األبيض و األمحر دف االتزان 

األمين بـاللون   ك فيصيغ اجلزء    ي اتبع الباحث تقنية التصوير بألوان االكريل       فقد ما من ناحية التقنية   أ
األسود املعتم وله السيادة وصيغ اللون األصفر يف اجلزء الثاين وميثل هذا اجلـزء حـوار العمـل                  
فأضيفت إلية خامة الورق الكوالج من ورق اجلرائد و الكرتون باإلضـافة إىل طوابـع الربيـد و                  

ـ    "" "peace"الرسائل و البطاقات املمغنطة وعبارة السالم        ضاء يف اجلـزء    وجاءت احلمامة البي
ـ                بـاخلط  تاألسفل من العمل واليت هي رمز للسالم ، كما استخدمت احلروف العربية و اليت رمس

 . الزوايا احلادة و اليت تقع بني احلد الفاصل بني املعتم واملضيء يالكويف ذ
  اجلزء األكرب هـو    ٢: ١ بنسبة   نيها بالشكل فقد قسم العمل إىل جزئ      ما من ناحية النسبة و عالقت     أ

 له بعض القصاصات الورقية باإلضـافة إىل        تسود معتم يأيت يف بدايته خط علوي أضيف       أمستطيل  
 .اللون األبيض و األمحر 

 تدور فيه دراما العمل و موضوعها يتركز العمل يف اجلزء األسـفل منـه    الذيما اجلزء الثاين وهو     أ
 .ابة اليت حددت باللون األسود بوضع محامة السالم وبعض العبارات العربية و االجنليزية و البو

 



 ١٩٧

 :اخلامات املستخدمة 
 بطاقات  – رسائل   – طوابع   –جرائد  –قصاصات الورق   ( خامات جاهزة الصنع     – كألوان اكر يل  

  . ودجمها مع بعضها البعض على سطح العمل)ممغنطة 
 

 :حتليل املضمون 
 القـصاصات الورقيـة و      فاملوضوع اجتماعي سياسي ينتمي إىل فن العامة حيث استخدم الفنـان           

الرسائل و اجلرائد و الطوابع و احلروف الكتابية ، و اليت استخدمت للتعبري عن املوضوع و الذي                  
يشغل تفكري الناس ، وهو الوضع الراهن الذي يعيشه العامل بوجه عام و الشرق األوسط بـشكل                  

ميثل اجلزء األصفر بصيص    من حروب ودمار وقتل ، وميثل اجلزء األسود العتمة و الدمار و           .. خاص  
 .األمل و املستقبل املشرق الذي ينتظره اجلميع 

تأيت احلروف العربية كرمز للعروبة وتقع بني العتمة و النور يف وضع فوضوي متراكم ، وكأا تريد                 
 .ن تتزحزح من العتمة إىل النور أ

 :التقنية التصويرية
 االكريليـك   ألـوان  بـذلك     التصوير مستخدماً   الصيغة التصويرية املتبعة يف    باستخدامقام الباحث   
 أوراقكما استخدم   ,  الباستيل ألوان إىل باإلضافة والربتقايل والرمادي    واألبيض واألصفر كاألسود

 .ني والسريالينييمتبعاً بذلك أسلوب التكعيب, اجلرائد وبعض القصاصات الورقية من طوابع وغريها
 



 ١٩٨

)٧٠()٢(מ
מ א

מ١٠٠×١٠٠

 



 ١٩٩

)٧١()٣(מ

 الفارس واحلصان/ اسم العمل 
 م٢٠٠٦/ تاريخ اإلنتاج 

  ك ألوان اكر يل– خيش – فوم –مواد خمتلفة / الوسائط املستخدمة 
  سم٨٠ × ٦٠/ مقاس العمل 

 :التحليل
 :وصف حمتويات العمل

واضحاً عن سطح العمل الفـين      يقع العمل يف مساحة مستطيلة مقسمة إىل كتلتني تأخذ بروزاً               
يتكون األول من احلصان الذي يأخذ شكالً جتريداً وقد لونه الفنان بـألوان ذات صـفه شـعبية                  

و البدائية ، كم اعتمد على األلوان األساسية وبدون خلط لوين            أ ما تكون بالفطرية     هورسومات أشب 
نقطة واملستطيل وجـاء الـسرج      نتظم وال املأخذت الرسومات أشكال عدة  كاملثلث و املربع غري          

 على ظهر احلصان بألوانه الفطرية و أشكاله التلقائية وبروزه عن شكل احلصان إىل األمـام                مستقالً
 استطالة إىل األعلى يف حالة قيام ، اعتمد الفنان على جتريد شخصية الفارس              يأيت الفارس ارد آخذاً   

 من ألوان اخليل ويشترك معه يف       ءهدأرس ألوان   خذ الفا أحىت تتماشى مع األسلوب البنائي للخيل،       
 .بعض العناصر الشكلية كاملثلث و املربع وبعض األشكال الغري منتظمة 

 مع األشكال البارزة يف العمل و تأخذ من ألواا حىت تتعايش مع             جاءت اخللفية  تلعب دوراً تبادلياً     
 .مل املوضوع و تؤدي دورها يف إبراز العناصر التشكيلية يف الع

كما استخدم الفنان جمموعة من  ألوان كاألزرق ، واألصفر ، و األمحر ، والرمادي ، و الربتقايل ،                   
 . استخدام األبيض و األسود لتحديد العناصر يف العمل إىلو البين ، باإلضافة 

 :اخلامات املستخدمة 
 كيكر يل ألوان ا–) فونتونايت (  عجائن لونية – خيش –فوم / خامات جاهزة الصنع 

 : حتليل املضمون 
املوضوع اجتماعي تراثي ينتمي إىل فن العامة حيث استخدم الفنان األلوان الفطريـة ، واخلامـات                

 ...املتنوعة  من فوم وعجائن وخيش 
 اليت يتداوهلا الناس و اليت سجلوها يف كتب التاريخ           والشعبية   يدور املوضوع عن احلكايات القدمية    

 .بطالأو عن أ,  كانت تلك احلكايات حقيقية أو من نسج اخليالءسوا, نازلورمسها على جدران امل



 ٢٠٠
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מ٦٠×٨٠

 



 ٢٠١

א (מ :٧٢()٤(
 .قباب وخنيل : اسم العمل

 . م٢٠٠٦: تاريخ اإلنتاج
 .اللوان اكريلك) فونتو نايت(عجائن : الوسائط املستخدمة

  سم.٩٠×٩٠:مقاس العمل
 التحليل

 :وصف حمتويات العمل
وتتكـون هـذه     ,يتكون العمل من مساحة مربعة تتوزع فيها العناصر على كافة سطح العمـل               

العناصر من واجهات للمنازل الشعبية اليت كانت منتشرة يف منطقة احلجاز وخاصة املدينة، وصاغ              
ة من األخـضر و األزرق و األصـفر         يدعد اً ألوان ك مستخدماً يكريلاالالفنان هذه العناصر بألوان     

اسـتخدم  كما  . ويتجلى يف تكرار اهلالل    كما يظهر يف العمل التكرار     .والبنفسجي والبين والربتقايل  
 بطول العمل واليت تقسمه إىل قسمني، وتترسـخ         ةالفنان الشفافية واملبالغة وخاصة يف النخلة املمتد      

 هندسية كدالله على الشعبيات احملليـة       الفنان أشكاالً كما استخدم    .عانق السماء لتالنخلة يف مشوخ    
 ويغلب على العمل احلس اإلمياين املفعم بالروحانيات        ,كاستخدام القباب كرمز على الصالة واإلميان     

ون األخـضر   للأمن   اًاإلميانية اليت متتاز ا أجواء املدينة املنورة على ساكنها الصالة والسالم متخذ           
تخدم الباحث العجائن كمحدد إلبراز العناصر البنائية كالرواشني والقباب و عربت        و اس  اً إمياني رمزاً

 .اخلضار واألبواب ومربزها باأللوان تأتـي على تلك العجائن أو جتاورها

 .واللوان الكريلك)فونتو نايت(استخدم الفنان الوسائط التشكيلية كالعجائن :اخلامات املستخدمة
 :حتليل املضمون

 يف هذا العمل عن رؤيته اخلاصة ببيئته احمللية اليت تغلب عليها األجواء اإلميانية والروحانية               يعرب الفنان 
 إىل جانب عناصـر     ةلوان البارد يف استخدام األ   يظهر اهلدوء جلياً  اليت متتاز ا عن غريها من املدن ف       

 كما عـرب الفنـان عـن    .يف القباب واملآذن والنخيل  املوضوع اليت حتاكي الرموز اإلميانية واملتمثلة     
 كما اسـتخدم    .معرفته خبصائص ومسات رسم األطفال بطريقة تلقائية وتتمثل يف الشفافية واملبالغة          

 .الدوائر اللولبية كدالله على احلركة يف العمل الفين

 :التقنية التصويرية
 العمـل الفـين     استخدم الفنان يف هذا العمل تقنية التصوير قام من خالهلا برسم العناصر البنائية يف             

 . كما قام باجلمع بني اخلامات اجلاهزة الصنع وتقنية التصوير.هلاة واخلطوط احملدد



 ٢٠٢
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 ٢٠٣

מ )٧٣()٥(א
 الفارس/ سم العمل ا

 م٢٠٠٦ /اإلنتاجتاريخ 
  نسيج– ورق ملون -والجك/ الوسائط املستخدمة 

 ٧٠×١٠٠ /مقاس العمل 
 

 التحليل
 :وصف حمتويات العمل

يقع العمل املنتخب يف وضع رأسي مستطيل ، على خلفية ورقية سوداء و زرع الفنان العناصر يف                    
ترتيب منتظم يؤكد استخدام اللون يف هذه العناصر املتنوعة على سطح العمل تأخذ األشكال قطعاً               

ر ، كما تلعب األلوان املنتخاة للعناصر دوراً درامياً         حاداً هندسياً تظهر يف اخلطوط اخلارجية للعناص      
للموضوع و التبادل املضاد بني العناصر و اخللفية السوداء للعمل ، يأيت النسيج املكون من شرائط                

 على سـطحية    ةجدااصر املتو تكون بالشعر، دف تقريب الواقع ، وعدم شذوذها عن العن           ما هأشب
 مـن الفرسـني املتجـاورين و       أف اللوحة كمصدر إشعاع مبتدء    يتركز املوضوع يف منتص   . اللوحة

 أعلـى  إىل متجهكما يأخذ السلم األصفر يف مسار       . الفارس املهزوم ، واىل األسفل الطيور اردة      
 . مربعني مقفلني وتأيت الطيور احمللقة مكملة للمشهد الدرامي للعمل إىلينتهي 

 :اخلامات املستخدمة
 . املصنوعة من النسيجةاهز باإلضافة إىل األشرطاستخدم الورق امللون اجل

 :حتليل املضمون 
املوضوع اجتماعي سياسي ينتمي إىل األحداث اليت يشهدها العامل و الشرق األوسط بالتحديد مـن               

، بينمـا   ننكبات و حروب ويعرب فيه الفنان عن اهلزمية و اليأس املتمثلة يف الفارس و اهللع للجوادي               
 .نادي و تصرخ وتشجع لكي يعود الفارس إىل القتال و املواصلة تظل تلك الطيور ت

 :التقنية التصويرية
و الـشرائط   ) كانـسون (  العمل تقنية الكوالج البحتة مستخدماً الورق امللـون          ااستخدم يف هذ  

 .النسيجية 
 



 ٢٠٤

)٧٣()٥(מ
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 ٢٠٥

מ )٧٤()٦(א
 انياتروح/ اسم العمل 

 م٢٠٠٧ / اإلنتاجتاريخ 
 ٤٣× ١٠٠/  مقاس العمل 

 كيلاكر ي اللون – أحبار – اللون باستيل –ورق كرتون / الوسائط املستخدمة 

 التحليل

 :وصف حمتويات العمل
 الطول يف شكل رأسي يغلـب       أضعاف ميثل العرض    ,يتكون العمل من مساحة مستطيلة الشكل        

 استخدم الفنان يف هذا العمل بعض الوسائط التقليديـة          . األسود  اللون ويليه،  عليه اللون األخضر  
  وتأيت   ,األحبار و  خامات حديثة كورق الكرتون املقلم     إىل باإلضافة ,كيكريلاال الباستيل و    كألوان

 ويأيت اجلزء األصفر يف األسفل مكمالً للمقطـع         , اللوحة ومتثل اجلزء األكرب    أعلىخامة الكرتون يف    
 ، تتوزع العناصر يف العمل بشكل ترتاح هلا العـني ، فيفـرض     االتزانلتبادل و   العلوي كنوع من ا   

ألشـخاص ، و    لاورين  ا األصفر و األمحر     باإلضافة إىل   , على العمل  يسيطر  الذي ألخضرلاللون  
 يف الشرف و املثلثات و       واملتمثل لمكانل من املنازل الشعبية بطابع تراثي       هةواج  العام يصور املشهد 

اب و حاويات النفايات، كما يغلب على املشهد اخلشونة البصرية الناجتة من التهشري اللـوين               األبو
 .على سطح العمل 

  :اخلامات املستخدمة
 ألوان االكريليك والباستيل باإلضـافة إىل ورق الكرتـون          DMFاستخدم يف هذا العمل خشب      

   .ون األسودل بالة قام الفنان بتلوينيوالذ,املقلم
 :ضمونحتليل امل

 الفنان يف هذا العمل عن حي شعيب، يف جو روحاين            البيئة احمللية حيث عرب    إىلاملوضوع تراثي ينتمي    
، كما عـرب    ضر و الذي يعرب عن هذه الروحانية      ، املفروض يف العمل وهو األخ     بسبب احلس اللوين  

جمـرد رؤيـة    بسط صورها فهي من وجهة نظره ليست        أالفنان عن عالقة املشاهد بالعمل الفين يف        
 .و املخزون املعريف اليت يدركها العقل  بصر املشاهد ةحاس ولكن تتفاعل مع ؛بصرية زائلة

 :التقنيات املستخدمة 
 اًاستخدم الفنان يف هذا العمل تقنية التصوير وقام من خالهلا برسم واجهة من منازل شعبية متخـذ                

 .عمل من الكرتون املقلم خامة حديثة ذات بروز بسيط على سطح ال



 ٢٠٦
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 ٢٠٧

)٧٥( )٧(מ
 املسجد/ اسم العمل 

 م٢٠٠٧/ تاريخ العمل 
  اللون باستيل– احبار –ورق كرتون / اخلامات املستخدمة 

  سم٦٥×٩٥/ مقاس العمل 
 

 التحليل
 :وصف حمتويات العمل

العمل ككل الطول واملتمثلـة يف األشـخاص و         يتكون العمل من مساحة مستطيلة ويغلب على           
 كما خيضع سطح اللوحة إىل نغمة إيقاعية متبادلة تشمل اجتاهـات اخلطـوط وتفـاعالت                .اخللفية
نه يوجد حركة دراميـة     أ كما   .، فيخضعها إىل مساحات يعاجلها مبعاجلات غري تقليدية        فيها األلوان

طوط، حيث تتوهج هذه األلوان وتتبـادل مـع         عالقات اللونية للخ  الناجتة من ال   حاد و  ذات إيقاع 
  يف االجتـاه   كان الفنان يقلل من قوة متاسك األشكال كانت تتحول أكثـر          األلوان القامتة، وكلما    

  الطوليـة  وحة و اندجمت معهـا يف أشـكاهلا       لتفاعلت خامة الكرتون مع سطح ال     كما  .التجريدي  
 .ن حمايدة دف التبادل و اإلبراز هلا قام الباحث بتحديد العناصر بألواو، وصرامتها اللونية

  :اخلامات املستخدمة
واملضاف إليها األحبار وألوان الباستيل باإلضـافة       , استخدم يف هذا العمل الورق العادي يف اخللفية       

 .إىل ورق الكرتون املقلم

 :حتليل املضمون 
 ه املسجد و توافد الناس إلي     حد املواضيع اليت م املسلم وهو     أاملوضوع اجتماعي عرب فيه الفنان عن       

الكشف عن أغوار  يكمن يف الشخصيات، و  اً يف اللوحة غموض   الفنان يظهر   أن ا، كم واجتماعهم فيه 
استطاع أن ينظم فضاء العمل و       .حتت السطح املضطرب و ما يتخلله من صرخات محراء مستغيثة           

 . ينسق بني عناصر اللون و احلركة اإليقاعية على سطح اللوحة نأ

  :لتقنية التصويريةا
ـ  إىل التصوير ويغلب علية الرتعة التجريدية باإلضافة        أسلوباستخدم الفنان     بـني اخلامـات     ه مجع

 .اجلاهزة الكامنة يف الورق و األلوان التقليدية 
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 : تساؤالت الدراسة إىلبالرجوع 
 حيـث  ظرينالفقد مت التعرف على الوسائط التشكيلية يف جمال التصوير و ذلك يف اإلطار      .١

 .عة من املصطلحات اليت تبني تعريفه ومعناه طرح جمموهمت في
 يف اجلوانب التعبرييـة و اإلبداعيـة و         ةًوحة تأثرياً و خاص   للللوسائط احلديثة على سطح ا     .٢

 . يف ذلك اجلزء ةالذي ملسناه يف اجلانب التحليلي لبعض األعمال املنتج
تقليدية على سطح العمـل     الاستخدمت املدارس الفنية و خاصة احلديثة منها الوسائط غري           .٣

 .رة  على سطح الصوصهرها يف عمل حيمل مقومات احلداثةالفين و 
تنوعة على سطح الصورة    تنوعت األساليب و الطرق املتبعة لتوظيف الوسائط و اخلامات امل          .٤

 . اخلاص يف توظيفه لتلك الوسائط هسلوبإ و اجتاه خرىاألدرسة امل إىل
حيـث اسـتخدمت    , واإلسالمي, ظهر استخدام الوسائط يف فنون القدمية كالفن املصري        .٥

 .مع االختالف يف املضمون يف العصر احلديث, الخامات كثرية ومتنوعة يف أكثر من جم
موعة من املـصطلحات     هو شامل    وإمنامفهوم الوسائط ليس قاصراً على مصطلح معني         .٦

   .... تاجووالفر, والكوالج, والتجميع, كالتوليف
 من خالل طبيعة اخلامة     واإلبداعيتلعب الوسائط التشكيلي دوراً مهماً يف التأثري التعبريي          .٧

 .الئمتها للموضوعمخدمة ومدى املست
كما , األخرى كافة االجتاهات    إىلمثل   من   استخدمت الوسائط بشكل فين مع التكعيبية و       .٨

 . استخدمها الفنانون العرب مبا يتماشى مع بيئتهم وارتباطها مبجتمعام
اخلامات على سطح الـصورة بـني املـساوية          تلك    يف استخدام   الفنية تاالجتاهاختتلف   .٩

 .األبعاد ثالثية إىل, لربوز القليلوا,للسطح
 وقيم مجالية خالصة دون االلتزام      أسس حتقيق   إىلللخامة قيمة بنائية يسعى الفنان من خالهلا         . ١٠

 .بأي ارتباط بالواقع البصري
 اخلاص مع التعامل مع اخلامة اليت تناسبه وحتقق مدى انفعالـه            وأسلوبه تهلكل فنان شخصي   . ١١

 .الفين
 من بنـاء العمـل بتعدديـة        تة على سطح الصورة املعاصرة غري     توظيف الوسائط املتنوع   . ١٢

 .مما يستدعي تغري النمط يف الرؤية التذوقية هلا ,  وديناميكية الشكلاألسطح
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 :واملقترحات يف النقاط التالية,  أهم التوصياتإجياز البحث ميكن إليها من خالل النتائج اليت توصل 
بحث والدارسني ومعلمي التربية الفنية يف التعلـيم   ال بن جانب طال  زيادة االهتمام م  ال بد من     .١

 وذلـك ملـا     ,العام حنو استخدام خامات بيئية وحملية يف التعبري الفين وخباصة يف جمال التصوير            
 .تربوية واقتصاديةو تشكيلية وخصائص فنية إمكاناتحتتوي عليه من 

كي يتمكن مـن    ,  يف جمال التعبري الفين    يؤكد الباحث على ضرورة التجريب يف اخلامة الواحدة        .٢
 . التشكيلية والتعبريية املتعددة وخباصة يف جمال التصويرإمكانياااكتشاف 

كلية التربية الفنية تدريس الوسائط التـشكيلي يف الفـن           أقسام   ملناهج الدراسية يف   يتصمنن  أ .٣
بطـة   الرؤية املرت طارإل   احلر دون التقيد داخ    اإلبداعنه يعد مدخالً يتيح للطالب فرصة       إحيث  

 اإلنتاجتعيق الطالب املمارسني للتعبريي من خالل اخلامة يف         بالواقع البصري يف الطبيعة واليت      
 .الفين

يف الكليات واملدارس اهزة بقاعـات      , ل لتوظيف اخلامات على سطح اللوحة      ورش عم  قامةإ .٤
 . اجلمعيات الثقافية إىل باإلضافة, عمل

 اجلمالية اليت حتققه الوسائط يف العمل الفـين         باألسس, مني بالفن التشكيلي  توعية املهت من  البد   .٥
 .وخاصة التصويري منه

ية باخلامة ومضموا اجلمايل والفين حىت      ا يتوفر لدى املهتمني باستخدام الوسائط يف الفن در        أن .٦
 .دراكإ عشوائية وعدم إىليتحول هذا النوع من الفن  ال
 هذا النوع من الفن يف حركـة        نإول الوسائط التشكيلية حيث      املزيد من الدراسات ح    إجراء .٧

  .خرآ إىلومتغرية من اجتاه , تطويرية دائمة
وذلك لتطوير مسار الفـن     ,  الوسائط التشكيلية غري التقليدية    مقامة مسابقات خاصة باستخدا   إ .٨

  .التشكيلي يف بالدنا الغالية
 ميكن من خالهلـا     ةصطلحات نقدية غري تقليد   احلاجة إىل املزيد من الدراسات املعيارية لتوليد م        .٩

 .مهايتقديرها وتقي
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 جتميع ببعض صور مواقع الكترونية استعان ا الباحث يف
 األعمال الفنية لبحثه

٨٥-arted.osu.edu 
line. com www.kenanaon٨٦-  

٨٧-muse.jhu.ed 
٨٨-mysite.verizon.net 

sawww.epfl.ch٨٩ 
٩٠-www.allposters.com 

   ٩١-www.altshkeely.com 
٩٢-www.arch.mcgill.ca 
٩٣-www.hkomar.de 

www.jehat.com٩٤- 
٩٥www.kunstikeskus.ee 

www.majdah.com٩٦ 
٩٧-www.mamac-nice.org 
٩٨-www.mamac-niceorg 
٩٩-www.moma.org 
١٠٠-www.oldprintshop.com   
١٠١-www.rouf alattar. com   
١٠٢-www.ruf.rice.edu 
١٠٣-www.tate.org.u 
١٠٤-www.tinguely.ch 
١٠٥-www.ubs.com 
١٠٦-www.zamalekartgallery.com
١٠٧-www.forums.٤xas.net\index.php 
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